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Automatische incasso en machtigingen.
Doordat er in de loop van het jaar met regelmaat
wijzigingen moeten worden aangebracht in de
machtigingen kan dat een oorzaak zijn van het niet
accepteren van een incasso door de banken. Indien
zich dat voordoet adviseren wij om een hele
nieuwe machtiging aan te maken voor betreffend
lid en daarna de oude machtiging te verwijderen.
Als dan de contributie voor dat lid op onbetaald
wordt gezet kan de incasso weer worden
verzonden naar de bank.
Adres met huis nummer en volgnummer.
Indien er na het huisnummer nog een toevoeging
komt in de vorm van een letter is er geen enkel
probleem. Dan komt er in de adressering na het
invullen van de toevoeging als hieronder gewoon
24a in de adresregel.

Dit kan men voorkomen door het koppelteken
voor de toevoeging te zetten, zoals hieronder. Na
de straatnaam krijgt men dan 24-11.

Bij de eerstvolgende update wordt er in het
scherm meer ruimte gemaakt voor de toevoeging
zodat deze geheel zichtbaar blijft.
Eerstvolgende Nestorronde en Nestorbezorging
per post centraal.
Zoals al uitgebreid in de vorige nieuwsbrief al
uitgebreid aan de orde is geweest gaat in januari
2015 de eerste zending Nestors automatisch vanuit
KBOLEDEN op de post.
Is uw afdeling daarop voorbereid????
Lees voor bijzonderheden in Nieuwsbrief 8 en 9!
Geplande aanpassingen in volgende update.

Komt er echter na het huisnummer een toevoeging
in cijfers zoals bij een appartementnummer dan
wordt dit vast geschreven in het adres zoals
hieronder ingevuld word het huisnummer dan
2411.

Indien men achter het huisnummer een
koppelteken zet om huis en appartementnummer
te scheiden zet de postcode check het huisnummer
automatisch op nul bij het opslaan. Deze kent nr.
24- namelijk niet.

Bij de volgende update staan de onderstaande
verbeteringen in KBOLEDEN op de planning.
Indien een lid met een autorisatie zoals b.v.
“ledenadministrateur” wordt uitgeschreven als lid,
vervallen in de toekomst automatisch zijn rechten
op het gebruik van KBOLEDEN.
Bij de werkgroepen worden naast naam ook de
adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
vermeld.

Bij activiteiten wordt de volgorde van activiteitensoort en activiteit voortaan juist vermeld.

Op de acceptgiro’s wordt het adres uitgebreid met
het kamernummer.

Op de rapporten worden voortaan altijd een
telefoonnummer vermeld. Als er enkel een mobiel
nummer is wordt dat vermeld. Staan ook het vaste
nummer er in worden beiden vermeld.

Zoals jullie zien hebben wij getracht om nu met
één jaarlijkse update alle zaken aan te passen waar
momenteel behoefte aan is en die binnen ons
budget passen.

Bij de activiteiten wordt het zo ingericht dat ook
de activiteiten met een bijdrage van 0,00 de
deelnemers verplaatsbaar zijn.

Deze update zal in het eerste kwartaal van 2015
plaatsvinden.

Machtigingen voor het tweede lid worden
voortaan automatisch aangezet zodra de
machtiging ook voor dat tweede lid geldt.
Rapport 13 wordt uitgebreid met het lidnummer.
Bij activiteiten met automatische incasso wordt
voortaan het vinkje AI aangezet.
Bij de stamgegevens wordt aantal dagen voor
herinneringsnota verwijderd. Werkt namelijk niet
meer zoals het was bedoeld.
Op het scherm ledenlijst komt ook boven de
pagina het paginanummer en er wordt voor
gezorgd dat indien wordt gekozen voor b.v. 250
leden per pagina dit ook zo blijft tot er een andere
keuze wordt gemaakt.
Het rapport huwelijksdatum dat we kennen uit
LeaSr komt weer terug.
Op het tabblad extra komt voor gastleden de
mogelijkheid om einddatum in te vullen. Knop
gastlid verwijderen verdwijnt dan.
Uitlijning op b.v. etiketten van niet natuurlijke
leden wordt aangepast zodat alles netjes in lijn
staat.
Op het ledenscherm komt een signalering
waardoor direct te zien is dat het lid een actueelof een oud-lid is.
De mogelijkheid voor het ingeven van tekst in de
brief met acceptgiro wordt uitgebreid van 4 tot
maximaal 8 regels.
Bij de incassoberichten voor automatische incasso
wordt een mogelijkheid van sortering gemaakt die
gelijk is aan de bezorglijsten.

Dan rest mij u allen namens
het beheerteam KBOLEDEN
een fantastische start in JAN
liefde met FEB en vrede in
MAART
geen zorgen in APRIL
plezier in MEI
genieten van JUN tot NOV
dankbaarheid in DEC
voor een ongelooflijk jaar dat
2015 voor u allen en onze
KBO zal zijn!
Een jaar waarin
KBOLEDEN
een steeds beter gewaardeerd
stuk gereedschap voor
Uw afdelingen
mag zijn.
Piet Boonman

