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Voortgang conversie. 

Tot op heden is 82% van het aantal leden gecon-

verteerd naar het nieuwe ledenprogramma 

KBOLEDEN.  Op zich een prachtige prestatie van 

de projectteams, welke in de provincies hiervoor 

het veldwerk verrichten. Wij waarderen hun inzet 

en doorzettingsvermogen, om alles op tijd klaar te 

hebben, zeer. 

Wat staat ons nog te wachten. 

Ten eerste uiteraard het af- en bijwerken van de 

lopende en nog te verrichten conversies. Ten 

tweede de voorbereiding en aanpassing van 

KBOLEDEN aan de nieuwe Europese regels. 

Afwerking van de conversie. 

De helft van de provincies is nu al klaar met de 

conversie en in de andere provincies wordt hard 

gewerkt om tijdig, dus voor 31 december 2013 

klaar te zijn, zodat vanaf die datum alle leden in 

KBOLEDEN zitten. Rekening houdende met een 

mogelijke tegenvaller zo hier en daar is de 

planning nu als volgt.  

Op of omstreeks 16 december 2013 worden alle 

bankrekeningnummers in KBOLEDEN 

gecontroleerd op juistheid. Van de nummers die 

niet juist zijn komt via de provincies een lijst naar 

de afdeling met het verzoek deze op korte termijn 

aan te passen in elk geval voor 15 januari 2014. 

Op 15 januari 2014 wordt de SEPA module in de 

testomgeving ingebouwd en op 29 januari 2014 in 

de productieomgeving. 

 

Automatische incasso’s  

30 januari 2014 is KBOLEDEN aangepast aan de 

Europese betaalregels en vanaf 1 februari 2014 

kan er dus met SEPA  worden geïncasseerd. Tot 

de derde week kan wordt nog geïncasseerd 

volgens de huidige regels m.b.v. een Clieop-

bestand, zoals wij tot heden gewoon waren. 

Voordeel daarvan is dat er geen incassobericht 

hoeft te worden verzonden naar de leden. 

Voor de acceptgiro’s ligt het even anders. Deze 

mogen vanaf 1 januari 2014 niet meer in de 

huidige vorm worden verspreid.  De dan in de 

roulatie zijnde acceptgiro’s worden nog gewoon 

verwerkt door de banken. Voor die afdelingen 

welke nog in de toekomst met deze wijze van 

incasso willen blijven werken is het dus zaak om 

de acceptgiro’s te bestellen welke de SEPA 

indeling hebben. Deze nieuwe zijn nog bruikbaar 

tot 1 jan. 2019. Voor de afdelingen welke nu de 

acceptgiro’s voor 2014 willen afdrukken was dat 

tot heden niet mogelijk omdat deze dan de 

vermelding 2013 automatisch meekrijgen. 

Hiervoor hebben wij een kleine aanpassing laten 

doen waardoor 2014 hard op de acceptgiro wordt 

geprint. Dat betekent dat voor die afdelingen 

welke kiezen om in 2013 de acceptgiro’s voor 

2014 te maken er nu toch een mogelijkheid is. 

In onze volgende nieuwsbrief leest u meer over 

SEPA en hoe dat in KBOLEDEN zal gaan 

werken. 
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