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Inleiding 

Door middel van het Smart kasboek, kunnen cliënten meekijken 
naar alles wat er gebeurt op hun rekeningen. Dit creëert meer 
inzicht voor de cliënt. Ook zijn er handige opties om te kijken of er 
nog wat extra’s beschikbaar is of niet.  

  



Inloggen in Smart 
- www.stichting-3d.nl > druk op de knop meer informatie onder 
inloggen. 

 
Vervolgens verschijnt dit scherm:  
Vul daar de codes in die je hebt verkregen toen je had aangegeven 
zelf inzicht te willen. 

http://www.stichting-3d.nl/


 
 



Vervolgens zal de homepagina verschijnen zoals hieronder te zien.  

Het saldo dat u rechts kunt zien, is niet het daadwerkelijke geld wat 
beschikbaar is. Met dit bedrag worden alle vaste lasten en 
schuldeisers betaald. Verder bestaat dit bedrag ook uit 
reserveringen voor bijvoorbeeld eigen risico, gemeentelijke 
belastingen, het potje onvoorzien.  



De begroting van de betaalrekening is ook niet wat er 
daadwerkelijk per maand wordt uitgegeven. Dit is een overzicht van 
wat er tot nu toe is gebeurd. Alleen de rechterkolom, die rood 
omcirkelt is, is een juiste weergave van wat de maandelijkse 
inkomsten en uitgaven zijn.   



Navigeren door SMART kasboek 
Klik in de zwarte balk op beheerrekeningen. Dan verschijnt dit 

overzicht: 

Vanuit dit overzicht kan je overal naartoe navigeren. De 
belangrijkste overzichten zullen hieronder op een rij worden gezet. 

1. De beheerrekening. Hier is waar alle uitgaven kunnen worden 
bekeken. 

2. De begroting 

3. Schulden overzicht 

4. Reserveringen: het potje onvoorzien  



Uitgaven op beheerrekening bekijken 
Klik vervolgens op saldo overzicht onder het kopje betaalrekening. 

 

 

 

 

 

Dan verschijnt dit overzicht: 



Pijl 1: 
Verplaats deze cursor met de muis naar rechts om een andere 
maand te zien te krijgen of een volledig overzicht. 

Pijl 2 
Maak hier de keuze uit een cirkeldiagram, staafdiagram of 
lijngrafiek. 

Begroting bekijken 

Klik op begroting onder betaalrekening.  

Dit scherm verschijnt, indien je naar onder scrolt is de hele 
begroting zichtbaar: 



 

Schuldenoverzicht bekijken 

Klik op schuldenoverzicht onder mutaties financieel. 

 



Klik op inventarisatie zoals hieronder gemarkeerd. Nu is het hele 
schuldenoverzicht te zien. 

Let op! Schulden hoeven niet altijd actueel te zijn, vaak moeten 

deze nog worden nagekeken door een medewerker van stichting 
3D.  
 

  



Reserveringen 
Wat zit er in mijn potje? klik op reserveringen onder mutaties 

financieel. 

 

Wat er onder saldo staat achter onvoorzien is het geld wat 
beschikbaar is. Let wel op: indien het potje op is, is er niks 

beschikbaar.  

 

 



 

  


