
 

 

 

 

T.A V de directie 

Betreft aanmaken account Voucherbeheer Amsterdam (VBA) 

Activeringscode:  (geldig tot en met 31 mei 2018) 

 

Datum 

 

Beste  

 

In mijn brief van 5 april jl..  heb ik u gemeld dat Voucherbeheer Amsterdam met ingang van het 

komende schooljaar zal zijn gemoderniseerd en gedigitaliseerd. 

 

Om in september uw declaraties en facturen digitaal in te kunnen dienen vraag ik aan u een account aan 

te maken op het nieuwe VBA  systeem. Dit kan vanaf heden. 

 

Met bijgaande activeringscode kunt u op het nieuwe VBA systeem: 

- uw account als directeur aanmaken (daarbij is een kopie ID nodig en e-mailadres) 

- uw schoolgegevens controleren en eventueel aanpassen 

- indien gewenst één medewerker machtigen als contactpersoon voucherbeheer 

In de bijlage vindt u een beschrijving van de activeringsstappen op het nieuwe systeem. 

 

Planning huidige systeem: 

Het huidige systeem zal tot en met 21 juli (begin zomervakantie) actief zijn. Tot die dag kunnen 

bestedingen op de gebruikelijke manier worden ingediend en zullen deze ook afgehandeld worden. 

Op 22 juli gaat het systeem uit de lucht en wordt post niet meer behandeld. 

 

Planning nieuwe systeem 

Vanaf 1 september kunt u met uw nieuwe inloggegevens uw budget weer beheren. 

Het restant van het budget schooljaar 2017 – 2018 zal dan tot 5 oktober besteed kunnen worden.  

Op 6 oktober wordt het bedrag dat dan nog resteert teruggenomen.  

Op 7 oktober wordt het nieuwe budget voor schooljaar 2018 – 2019 toegevoegd. 

Over de wijze waarop in het nieuwe systeem de bestedingen kunnen worden ingediend ontvangt u 

begin juni, op het door u, opgegeven e-mailadres, meer informatie. Ik hoop u voor nu voldoende te 

hebben geïnformeerd en vraag u nogmaals om zo spoedig mogelijk uw nieuwe account aan te maken 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Theo van Adrichem  

Projectleider VBA 

theo@cultuur-ondernemen.nl   Z.o.z.: activering VBA account in 7 stappen 
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BIJLAGE: De activering in 7 eenvoudige stappen: 

 

1) INLOGGEN DIRECTEUR 

U gaat naar www.vba.amsterdam 

U logt in met uw unieke activeringscode zoals vermeld in de kop van deze brief en het brin nummer 

van uw school. 

 

2) CONTROLE GEGEVENS DIRECTEUR 

Controleer of uw e-mailadres geen privé adres maar een mailadres van de school is. 

 

3) DOWNLOAD REGISTRATIEFORMULIER VOOR DIRECTEUR 

U kunt een registratieformulier downloaden waarop u uw handtekening als directeur van de school 

plaatst. U kunt het formulier tekenen, scannen en doorgaan (stap 5) of later opnieuw inloggen (stap4) 

 

4) EVENTUEEL OPNIEUW INLOGGEN DIRECTEUR 

U gaat naar www.vba.amsterdam 

U logt opnieuw in met uw unieke activeringscode zoals vermeld in de kop van deze brief en het BRIN-

nummer van uw school. 

 

5) UPLOAD REGISTRATIEFORMULIER  EN ID-BEWIJS 

U scant het getekende registratieformulier en uw ID-bewijs. 

Op uw ID-bewijs dienen naam en handtekening zichtbaar te zijn. 

 

6) BEVESTIGEN GEGEVENS DIRECTEUR 

Wij vragen u te verklaren/bevestigen dat u de gegevens correct hebt ingevuld. 

 

7) MACHTIGEN CONTACTPERSOON 

U hoeft nu geen contact persoon aan te melden. U kunt declaraties en facturen altijd zelf indienen. U 

kunt daarnaast, indien gewenst, nu één medewerker van de school machtigen als contactpersoon. U 

kunt dat doen door een naam en het mailadres van de contactpersoon te geven (geen privé adres). 

Vanaf september kunt u in het nieuwe systeem meerdere contactpersonen invoeren, waarvan u er 

altijd één als gemachtigde contactpersoon kunt aanwijzen. 

 

Na afloop ontvangt u binnen 1 dag een bevestiging van de activering en per eind augustus op uw e-

mailadres informatie over de inlogprocedure in het nieuwe systeem.  

 

 

 

http://www.vba.amsterdam/
http://www.voucherbeheer.amsterdam/

