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Contributieberekening voor de aanvang van het 

contributiejaar.                          

 
Diverse afdelingen laten KBOLEDEN al in het 

voorgaande jaar, dus voor 1 januari van het 

contributiejaar de contributie uitrekenen. Let daarbij 

op dat indien één van de partners zijn of haar 

lidmaatschap per 31 december opzegt de 

contributienota nog wel beide partner namen op de 

contributienota zet. Er is tot 31 december immers nog 

steeds een partnerschap. 

Men kan dit in een dergelijk geval voorkomen door, 

bij opzegging van één van de partners, het 

partnerschap te annuleren.  

 

Update 2016. 

Deze week vindt de definitieve update 2016 plaats. 

Er worden dan de voorgestelde verbeteringen in het 

programma doorgevoerd. Hieronder die zaken 

welke per januari zijn aangepast. 

Terugkeer naar de positie in de ledenlijst van 

die van het laatst bewerkte lid. 

Momenteel is KBOLEDEN zo ingericht dat indien 

men in de ledenlijst één lid selecteert en de 

individuele gegevens van betreffend lid bewerkt 

begint, na opslag, de lijst weer van bovenaf. Na de 

update zal de lijst worden geopend op het 

betreffende lid. Voordeel is dat na het bewerken 

men precies weet waar in de lijst men is gebleven. 

Veld “groepsnummer” bij activiteiten wordt 

alfanumeriek. 

Voordeel hiervan is dat men, indien er bij een 

activiteit b.v. verschillende opstapplaatsen of 

groepen zijn, deze ook zijn te benoemen en er niet 

alleen een nummer is in te geven. 

Gegevens onder de tab “extra” op het 

individuele ledenscherm. 

Onder de tab extra kan de ledenadministrateur 

gegevens betreffende het lid wegschrijven die van 

belang zijn om te weten van dit lid. Nu wordt men 

niet gewaarschuwd als daar iets is geschreven. Na 

de update verschijnt er bij het oproepen van het 

individuele ledenscherm een sterretje op te tab 

extra. 

Uitbreiding autorisatie ledenadministrateur 

provinciale bonden. 

De ledenadministrateur van de provinciale bonden 

kunnen momenteel de lid gegevens bekijken per 

afdeling. Dit kan erg onhandig zijn voor het maken 

van een totaalplaatje voor die bonden met een groot 

aantal afdelingen. Er wordt nu voor de lijsten 1, 5, 

9 en 20 de keuze OE allen toegevoegd zodat in één 

keer de leden van alle afdelingen zijn op te vragen. 

Lidnummers plaatsen bij werkgroepen. 

Momenteel ziet men bij de werkgroepen in de 

hogere organisatie-eenheden, b.v. regio’s en 

provinciale bonden alleen de namen van de 

deelnemers in de werkgroepen. Door het bijvoegen 

van het lidnummer wijzen deze namen ook gelijk 

door naar de betreffende afdeling. 
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Kopiëren van e-mailadressen naar betreffende 

e-mailbericht. 

In de huidige versie worden de tekst “Selecteer de 

e-mailadressen en kopieer en plak deze in uw 

mailprogramma” met de adressen mee gekopieerd. 

Dit is na de update niet meer het geval.   

Lay-out wordt voor de gebruiker aangepast. 

Nu wordt na het inloggen door een gebruiker het 

tabblad rapporten nog zichtbaar. Omdat dit vragen 

oproept zal na de update dit betreffende tabblad niet 

meer worden getoond. 

Signaleren bij activiteiten indien lid is 

overleden. 

Nu kan het zijn dat een onlangs overleden lid, 

welke tot overlijden deelnam aan een activiteit, 

alsnog weer een uitnodiging krijgt. Om dit te 

voorkomen wordt er een pop-up-signalering 

gemaakt zodat de activiteitenbeheerder hierop 

attent wordt gemaakt. 

Autorisaties uit de primaire afdeling mee naar 

de gastafdeling. 

Op dit moment worden autorisaties van de primaire 

afdeling meegenomen naar de gastafdeling. Na de 

update is dat niet meer mogelijk. 

Relatie in de primaire afdeling wordt meege-

nomen naar de gastafdeling. 

De relatie uit de primaire afdeling wordt met name 

voor de contributieberekening meegenomen naar 

de gastafdeling. Hierdoor kan een foutieve aanhef 

worden gebruikt. Bijvoorbeeld de heer en mevr. 

Terwijl alleen de vrouw gastlid is. Dit is in de 

gastafdeling gerepareerd. 

Einddatum bij gastlid. 

Wanneer bij een gastlid een einddatum wordt 

ingegeven blijft dit gastlid op lijst 20 staan zonder 

vermelding van einddatum. Ook dit is hierbij 

gerepareerd. 

 

Relatiesoort imp-gastlid wordt verwijderd en 

die van medewerker wordt toegevoegd. 

De eerste relatiesoort is bij de introductie van 

KBOLEDEN enkel aangemaakt voor het invoeren 

van leden uit andere administraties. Deze kan nu 

verdwijnen. De relatiesoort medewerker wordt 

aangemaakt ten behoeve van de medewerkers van 

de provinciale bonden en de Unie KBO is speciaal 

om KBOLEDEN te kunnen inzien. Dus niet om 

erin te werken. 

De banken hanteren nieuwe termijn tot incasso. 

Vanaf 1 januari 2017 zullen de banken een nieuwe 

regel hanteren. Tot deze datum was de periode tot 

incasso 5 dagen na indienen. Deze termijn wordt 

teruggebracht naar 2 dagen. Dit is nu ook in 

KBOLEDEN aangepast. 

Productie van de ledenpassen. 

Momenteel wordt na het invoeren van een nieuw 

lid bij de eerstvolgende aanmaak ledenpassen 

hiervoor een nieuwe pas aangemaakt. In 2017 

wordt er gekeken naar de daadwerkelijke datum 

van begin lidmaatschap eer er een pas wordt 

aangemaakt. 

Het koppelen van een relatie. 

Dit was tot heden mogelijk tussen alle bestaande 

relatiesoorten. Na de update is dat alléén mogelijk 

tussen leden, ereleden en gastleden. 

Onze wens voor 2017. 

Namens de leden van de beheergroep danken wij u 

allen voor de fijne samenwerking gedurende het 

afgelopen jaar. Wij vertrouwen er op deze ook in 

2017 te kunnen continueren. Wij wensen u allen 

een bijzonder goed 2017 toe! 

Mede namens de leden van de beheergroep 

KBOLEDEN, 

Piet Boonman (voorzitter) 

 

 

 


