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I N L E I D I NG

Ben je net gestart  als zel fstandige ondernemer en  houd je jouw boekhouding

bi j  met bonnet jes en facturen? Dan wordt het t i jd om de eerste stap te nemen

tot een boekhoudkundig overzicht van je onderneming. Zo kr i jg je direct

inzicht in hoe je ervoor staat,  waar je kosten zi t ten, hoeveel omzet je draai t ,

en kr i jg je al  een beet je feel ing met de verschi l lende grootboekrekeningen.

Een ui tstekende manier om jezel f  het boekhouden een beet je aan te leren.

 

In di t  E-book leg ik stap voor stap ui t  hoe je jouw boekhouding kan bi jhouden

in het grat is excel  boekhoudprogramma Bobbie. Zie hieronder de

onderwerpen die ik ga bespreken:

 



Ga naar www.excel-boekhouden.nl  en k l ik  op de knop  DOWNLOADEN 

KIes voor boekhouden 2019, v ink aan dat je niet  hebt gekeken naar

onl ine e-boekhouden, vul  je e-mai l  adres in en kl ik op de knop

DOWNLOAD GRATIS BOEKHOUDING

Je ontvangt nu in je mai l  een downloadl ink van Bobbie van excel-

boekhouden.nl ,  maar je hebt het bestand al  v ia de websi te gedownload

en deze vind je in je map DOWNLOADS. 

Maak een mapje aan waar je al  jouw boekhoudzaken wi l t  bewaren en

verplaats het bestand naar di t  mapje.  

Open vervolgens het bestand, je zul t  een bevei l igde weergave van het

bestand zien. Kl ik vervolgens bovenaan in de gele balk op BEWERKEN

INSCHAKELEN.

Vervolgens komt er weer een gele balk en daar k l ik  je op INHOUD

INSCHAKELEN. Zo schakel  je de macro's in die in het bestand zi jn

verwerkt .

I N S TA L L EREN  BOBB I E

Dit excel bestand wordt jouw boekhoudprogramma.
Deze staat niet ergens online, maar staat al leen op je
pc. Dus denk eraan dat je het bestand steeds opslaat
nadat je wijzigingen hebt aangebracht.  
 

Je bent klaar voor de start!!



Het eerste tabblad van het excelbestand bevat de algemene gegevens

van je bedr i j f :  Deze gegevens kun je nu gaan invul len.  BTW-aangif te zal

over het algemeen per kwartaal  z i jn.  Kl ik op het pi j l t je naast het invulveld

en kies voor KWARTAAL. 

 

Rechts op het tabblad kun je k l ikken op de button WIJZIG OF BEKIJK DE

BEGINBALANS. Daar zul  je je banksaldo en je bezi t t ingen aan het begin

van het jaar in moeten vul len.  Als je net start  en je hebt nog geen

bezi t t ingen of  banksaldo dan kun je deze leeglaten. Maar het kan ook zi jn

dat je al  wat eigen geld hebt gebruikt  om je banksaldo te vul len of  om

bi jvoorbeeld een laptop te kopen of  je kantoor in te r ichten. Afhankel i jk

van de pr i js  van deze zaken zet je die wel /niet  op je beginbalans. 

 

INVENTARISSEN: Elk inventaris dat duurder is dan € 450,-  kun je op

de grootboekrekening 0130 plaatsen. Deze kosten zi jn dan in jouw

boekhouding te verspreiden over een paar jaar.  Kostte het minder

dan € 450,-  dan mag je deze kosten direct in de maand dat je deze

hebt aangeschaft als kosten opboeken. Je hoeft  hier dan niets in te

vullen. 

HARDWARE: Wat voor inventarissen geldt,  geldt ook voor

hardware, denk aan een laptop of een computer.  Koop je deze

nieuw dan zit  je al  gauw boven de € 450,-  Plaats dan het bedrag

achter Hardware op de Activa zi jde (bezitt ingen)

BANK: Hier zet je op de Activa zi jde je posit ieve banksaldo. Een

negatief saldo komt op de Passiva zi jde (eigen vermogen en vreemd

vermogen/schulden)

Op de passiva zi jde van de balans staat hoe je aan je bezitt ingen

bent gekomen. Is dat eigen vermogen (bi jvoorbeeld privé

ingebracht geld) of vreemd vermogen (geleend geld).  Afhankeli jk

daarvan zet je het saldo van de activa zi jde aan de passiva zi jde

achter 1400 BEGINKAPITAAL en/of achter 1800 SCHULDEN. 

De balanstotalen moeten geli jk zi jn.

S TAR TGEGEVENS



RE LA T I E S

Onder het tabblad RELATIES vul  je jouw klanten in maar ook je

leveranciers.  Denk aan de provider van je te lefoon, webhost ing,

drukker,  enz. 

 

Deze relat ies kun je later bi j  het  invoeren van je facturen via een

DROPDOWN menu selecteren. Nieuwe relat ies moeten dus eerst

worden ingevoerd voordat je de facturen kunt invoeren.

 

Het invullen spreekt voor zich. Het is niet erg als niet al le

kolommen zi jn gevuld, als de relatienaam in ieder geval maar

bekend is.  

Als je via excel je facturen wilt  gaan aanmaken dan is het voor je

klanten wél belangri jk dat al le kolommen goed worden ingevuld. .

Ligtwerk, verlicht, ontzorgt en ondersteunt!



I N KOOP  &  U I T GAVEN

Open het tabblad INKOOP & UITGAVEN, en je z iet  a l lemaal kolommen

met een naam. Daaronder gebruik je per inkoopfactuur of  bonnet je één

regel .

 
DATUM: Datum zoals deze op de factuur staat,  of bi j  een bonnetje

de datum op het bonnetje.

SOORT: Klik op cel en er verschijnt een PULLDOWN menu. Kies

hier voor factuur,  bonnetje of overig.

FACTUURNUMMER: Neem het factuurnummer over van de factuur

OMSCHRIJVING: Denk bijvoorbeeld aan laptop, drukwerk

visitekaartjes, inktcartridge, benzine, enz.

RELATIE: Klik op PULLDOWN menu en kies de relatie die bi j  de

factuur hoort,  deze heb je bi j  RELATIES al ingevoerd. Voor een

bonnetje hoef je dit  niet in te vullen. Wel handig om dat bi j  de

omschri jving wel te benoemen (bijv.  TinQ of Bruna)

BEDRAG EXCL: Vul het bedrag in excl.  btw (behalve bij  zaken die

niet in de BTW aangifte mee mogen gaan, bi jv.  etentje in

restaurant,  dan vul je het bedrag incl.  BTW in)

BTW %: Via PULLDOWN menu kies je voor 21%, 9% of 0%.

BTW: dit  wordt automatisch ingevuld

STATUS: Via PULLDOWN menu kies je voor betaald per bank,

betaald per kas of openstaand.

CATEGORIE: Via PULLDOWN menu kies je voor de

grootboekrekening die hoort bi j  je uitgave. Hier lees je meer over

in het hoofdstuk GROOTBOEKREKENINGEN.  



FAC TUREN  MAKEN

Als starter kun je k iezen in welk programma je je verkoopfacturen wi l t

maken. Di t  kan in Word, bi jvoorbeeld met een sjabloon van jouw

briefpapier,  of  in een speciaal  facturat ieprogramma. In Bobbie kun je ook

je facturen opmaken. Di t  gebeurt  in excel .  Je kunt de factuur voorzien

van je logo, maar het is iets last iger om jouw huisst i j l  exact na te maken.

Dit  is  dus opt ioneel .  Ik zal  in het kort  u i t leggen hoe het werkt .

 
LOGO: Kopieer je logo in de l inkerbovenhoek. Klik op HIER JOUW

LOGO en vervolgens op invoegen-afbeelding-uit  bestand.

Verklein vervolgens het logo totdat deze boven FACTUURADRES:

staat.

EIGEN GEGEVENS: Je bedri j fsgegevens rechts op de factuur zi jn

overgenomen van je basisinstel l ingen. 

FACTUURADRES: kl ik op het PULLDOWN menu om je relatie te

selecteren.

DATUM: kl ik op de cel achter DATUM en vul de verzenddatum in.

FACTUURNUMMER: Verzin een eerste factuurnummer,

bijvoorbeeld 2019001, en zorg ervoor dat je elk volgende factuur

een opvolgend nummer geeft:  2019002 en dat je niet 2x hetzelfde

factuurnummer gebruikt.

OMSCHRIJVING: Hier kun je verschil lende regels invullen zoals

je dat zelf  wilt .   STUKSPRIJS kun je eventueel aanpassen naar

UURTARIEF. Bij  TOTAAL en onderaan bij  SUBTOTAAL wordt het

bedrag excl.  BTW automatisch uitgerekend en vervolgens de BTW

bij  opgeteld. Je kunt hier dus geen telfouten maken.

FACTUUR OPSLAAN: Klik op de button en er wordt een pdf

gemaakt die je kunt bewaren, uitprinten en mailen naar je klant.

FACTUUR VERWERKEN: Klik op de button en je factuur wordt

automatisch toegevoegd aan het tabblad VERKOPEN &

OPBRENGSTEN. (zie volgend hoofdstuk).  Daar kun je dan nog de

omschri jving toevoegen.

FACTUUR LEEGMAKEN: Klik op deze button om een volgend

factuur aan te maken. Het factuurvolgnummer wordt automatisch

aangepast.



VERKOOP  &  OPBRENGS T EN

Open het tabblad VERKOOP & OPBRENGSTEN, en je z iet  weer al lemaal

kolommen met een naam. Daaronder gebruik je per verkoopfactuur één

regel .  Wanneer je de FACTUURMODULE gebruikt  van Bobbie dan zul  je

na het verwerken van de factuur in je boekhouding al leen nog de

omschr i jv ing hoeven in te vul len.  Hieronder staat hoe je een factuur die

je bui ten Bobbie om maakt,  b i jvoorbeeld in Word, invoert  in jouw

boekhouding.

DATUM: Datum zoals deze op jouw factuur staat,  datum van

verzending

SOORT: Klik op cel en er verschijnt een PULLDOWN menu. Kies

hier voor factuur,  bonnetje of overig.  Zal meestal factuur zi jn.

FACTUURNUMMER: Neem het factuurnummer over van jouw

factuur.  Zorg ervoor dat je factuurnummers oplopen en dat je

niet 2x hetzelfde factuurnummer gebruikt.  

OMSCHRIJVING: Hier vul je heel kort in wat de omschri jving van

je factuur is.

RELATIE: Klik op PULLDOWN menu en kies de relatie die bi j  de

factuur hoort,  deze heb je bi j  RELATIES al ingevoerd. 

BEDRAG EXCL: Vul het bedrag in excl.  btw (werk je BTW vri j  dan

kun je het factuurbedrag hier invullen).

BTW %: Via PULLDOWN menu kies je voor 21%, 9% of 0%.

BTW: dit  wordt automatisch ingevuld

STATUS: Via PULLDOWN menu kies je voor betaald per bank,

betaald per kas of openstaand. Dit  zet je op openstaand totdat je

klant heeft  betaald, dan pas je het weer aan.

CATEGORIE: Via PULLDOWN menu kies je voor de

grootboekrekening die hoort bi j  je factuur.  Kies voor 8000 OMZET

NL of 8010 OMZET EU.  



GROOTBOEKREKEN I NGEN

Alle kosten en opbrengsten worden geboekt onder een bepaald

grootboekrekening. Hierdoor kr i jg je inzicht  in waar je geld heen gaat,  in

welke verhouding de kosten tot  e lkaar staan en ui teraard z ie je wat je

winst /ver l ies is.  Di t  is  niet  a l leen belangr i jk voor de belast ingdienst,  maar

vooral  voor jezel f !  Zo kun je op t i jd ingr i jpen wanneer bepaalde kosten

niet  meer in verhouding staan tot  de opbrengsten. Je weet waar je moet

bezuinigen, en als je wi l t  investeren zie je ook direct  of  dat  mogel i jk  is.

De saldo van je bank kun je daar niet  a l t i jd voor vertrouwen. 

 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik al  aangegeven wanneer je moet

kiezen ui t  bepaalde grootboekrekeningen. Ik zal  nu elk grootboekrekening

dat in Bobbie staat omschr i jven. Ik begin met de grootboekrekeningen die

te maken hebben met je kosten, vervolgens de grootboekrekeningen die

te maken hebben met je inkomsten. Di t  z i jn er in Bobbie maar twee. Als

je t .z. t .  over gaat stappen naar een onl ine boekhoudsysteem zul  je zel f

meerdere grootboekrekeningen aanmaken. Dan is het wel l icht  interessant

om meerdere grootboekrekeningen aan te maken voor je inkomsten. Zo

kun je onderscheid maken in bi jvoorbeeld je verschi l lende producten of

diensten. Zo kr i jg je ook daar weer meer inzicht  in.  

Tenslot te omschr i j f  ik  de over ige grootboekrekeningen. Deze worden

gedeeltel i jk  automat isch door Bobbie gebruikt  om de balans te kunnen

opmaken.  

 

Wees niet  bang dat je door de bomen het bos niet  meer z iet ,  je hoeft  de

volgende bladzi jdes niet  a l lemaal ui t  je hoofd te weten. Het is wel  handig

om het bi j  de hand te houden wanneer je met je boekhouding bezig bent.  



GROOTBOEKREKEN I NGEN



GROOTBOEKREKEN I NGEN



GROOTBOEKREKEN I NGEN



B TW  AANG I F T E

Zodra je inkoopfacturen en verkoopfacturen invoert  in Bobbie zul  je op

het tabblad BTW getal len tevoorschi jn z ien komen. Deze worden

automat isch ingevuld op basis van de door jouw ingevoerde kosten en

opbrengsten. Na 1 kwartaal  kun je hier af lezen welke bedragen je bi j  de

belast ingdienst onl ine kunt invul len.  Een kwest ie van overnemen.

Ik leg hier ui t  hoe je dat overneemt voor een bedr i j f  dat  goederen en

diensten levert  in het binnenland, belast  met 21% BTW. Dit  komt het

meest voor.  

RUBRIEK 1: Prestaties binnenland. Vul bi j  1a het bedrag in dat in

je BTW overzicht staat onder VERKOOP achter

leveringen/diensten 21%. En ernaast het bedrag aan BTW.

RUBRIEK 5a: Omzetbelasting rubr 1 t /m 4.  Vul bi j  5a het

totaalbedrag aan BTW in. (opgeteld van rubriek 1 t /m 4)

RUBRIEK 5b Voorbelasting. Vul hier het bedrag in dat in je BTW

overzicht staat onder BTW in de kolom rechts van INKOOP. Daar

kun je BTW hebben staan in twee ri jen (21% en 9%). Deze kun je

bij  elkaar optel len.

RUBRIEK 5c: Subtotaal.  Dit  is 5a minus 5b

RUBRIEK 5d: Vermindering volgens kleineondernemersregeling.

Hier vul je nog niets in.  Bij  de BTW aangifte van het 4e kwartaal

kun je uitrekenen of je recht hebt op deze vermindering en dan

vul die die in bi j  de BTW aangifte van het 4e kwartaal.  

TOTAAL: Hier staat het bedrag dat je moet betalen aan de

belastingdienst (omzetbelasting was hoger dan voorbelasting) of

dat je geld ontvangt van de belastingdienst (voorbelasting was

hoger dan omzetbelasting).  



F I NANC I E E L  OVERZ I CH T

Op het tabblad FINANCIEEL OVERZICHT zie je bovenaan de totalen van

je verkoopfacturen en je inkoopfacturen/kosten. Direct  daaronder z ie je:

 

Winst & Verl ies: 

Een overzicht  van al  jouw kosten en opbrengsten per grootboekrekening.

Hier kun je goed zien waar de meeste kosten inzi t ten en kun je ook direct

je resul taat z ien.  Staat er onderaan een bedrag in de VERLIES kolom dan

heb je winst  gemaakt.  Staat er onderaan een bedrag in de WINST kolom

dan heb je ver l ies geleden. De bedragen worden van het hele jaar

opgeteld.  Dus het is steeds een overzicht  van dat moment.

 

Onder de Winst & Ver iels overzicht  z ie je:

 

Balans:

Dit  is een overzicht  van jouw bedr i j f .  Waar z i t ten je bezi t t ingen (act iva

zi jde) en waarmee zi jn deze bezi t t ingen gef inancierd (passiva zi jde).

Je z iet  nu dat in de balans je winst  in de rechterkolom staat ( in

tegenstel l ing tot  het  overzicht  Winst  & Ver l ies).  Dat k lopt.  De posten

Debiteuren (k lanten) en Credi teuren ( leveranciers) bevatten al leen een

bedrag wanneer er nog facturen open staan. De bedragen die de

debi teuren hebben betaald staan nu op je bank.

  



TO T  S LO T

Het is gewoon een kwest ie van DOEN.

Al doende leer je,  en als je twi j fe l t  dan

kun je al t i jd even contact  met mi j

opnemen. 

Vind je het toch te last ig maar wi l  je

wel graag maandel i jks een overzicht

van je Winst & Ver l ies en Balans, dan

kun je er al t i jd nog voor k iezen om je

boekhouding (gedeel tel i jk)  u i t  te

besteden. Maak dan een afspraak en

we bespreken samen wat de

mogel i jkheden zi jn.  Een goed

overzicht  geeft  RUST!! !

  

Ligtwerk wenst je heel veel succes!!



CONTAC T

Wil je advies of  meer informat ie?

Neem contact  op en we maken een

vr i jb l i jvend afspraak onder het genot

van een lekker kop koff ie of  thee.

Samen kunnen we dan komen tot  een

oplossing dat voor jou het pret t igst

werkt  en het best bi j  je past.

  

Ligtwerk, verlicht, ontzorgt en ondersteunt!

Frances de Ligt

Zuiderzeestraatweg 101

3849AC Hierden

T: 06-30618851

E: info@ligtwerk.nl

W: www.ligtwerk.nl  


