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Gebruik handleiding KBOLEDEN. 

De handleiding vind men op de commandoregel, 

helemaal achteraan onder het vraagteken. Vanuit 

de inhoudsopgave kan men direct naar het 

onderwerp waarover informatie nodig is. Door op 

betreffende regel te klikken wordt de gevraagde 

paragraaf getoond. Indien men niet direct het juiste 

kenwoord in de inhoudsopgave kan vinden is het 

mogelijk om gebruik te maken van de Windows 

sneltoets Ctrl “f”. Indien men daarna het kenwoord 

invult wordt de gehele handleiding hierop 

doorzocht. 

Attentie gevraagd voor het invullen van 

geboortedata nieuwe en huidige leden. 

Het komt nog regelmatig voor dat leden worden 

ingeschreven en dat daarbij een belangrijk gegeven 

namelijk de geboortedatum wordt vergeten. Er 

staan momenteel nog al wat leden, welgeteld  747 

leden met een fictieve datum en 5270 zonder 

geboortedatum. Vriendelijk verzoek aan de 

ledenadministrateurs deze in de door hen beheerde 

ledenadministratie bij te werken. 

Testomgeving KBOLEDEN. 

 (kboleden.vaa.com) 

Voor de nieuwe gebruikers van KBOLEDEN, maar 

ook voor de gebruikers welke iets willen testen is 

nog steeds de testomgeving beschikbaar. In de 

testomgeving zijn de lid gegevens gedateerd. Deze 

worden alléén bijgewerkt in de originele 

ledenadministratie (www.kboleden.nl) 

 

Wijziging regelgeving nieuwe privacy 

wetgeving.  

De nieuwe wet verplicht ons om binnen 2 jaar na 

opzegging de privacygevoelige gegevens van de 

leden te verwijderen. Ook dienen de privacy-

gevoelige lid gegevens te worden verwijderd zodra 

een lid na opzegging hierom vraagt. 

Om te voldoen aan de nieuwe privacyregels is 

KBOLEDEN bij de laatste update op dit punt 

aangepast. 

Dit resulteert in een aparte exportlijst bij de 

rapporten. Eigenlijk is de oude exportlijst gesplitst 

en zijn er nu 2 exporten mogelijk namelijk lijst 20 

met de huidige leden en lijst 18 voor de oud-leden. 

Update KBOLEDEN. 

Onlangs is de update afgerond en is KBOLEDEN 

op de volgende punten aangepast en verbeterd. 

Na het bewerken van de individuele lid gegevens 

wordt bij terugkeer naar de ledenlijst de laatst 

gekozen lid in grijs aangegeven. 

Het veld “groepsnummer” bij de activiteiten is 

alfanumeriek gemaakt zodat daar b.v. de opstap-

plaatsen e.d. in cijfers en ook tekst kunnen worden 

weergegeven. 

Indien er in het veld “extra”  bij het individuele 

ledenscherm tekst staat wordt dit met een * 

weergegeven. 
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De ledenadministrateurs van de provincies kunnen 

bij de rapporten op lijst 1 kiezen voor oe allen. 

Hiermee kunnen zij in één overzicht alle afdelingen 

van de provincie kiezen. 

Bij werkgroepen is het lidnummer toegevoegd. Dit 

om op provinciaal en landelijk niveau te kunnen 

zien tot welke afdeling de leden behoren. 

De verklarende tekst in het venster e-mailadressen 

wordt bij gebruik van de ctrl functies om te 

kopiëren en plakken niet meer mee-gekopieerd. 

Voor de mensen met de autorisatie gebruiker wordt 

het tabblad rapporten weggelaten. Dit om onnodige 

vragen te voorkomen. 

Bij de activiteiten is een signalering aangebracht 

indien leden, welke zijn ingeschreven voor een 

activiteit, overleden zijn. 

Er is een nieuwe relatiesoort doorgevoerd n.l. de 

“medewerker” Dit op verzoek van de Unie KBO en 

de provinciale bonden om medewerkers en 

vrijwilligers die gebruik maken van KBOLEDEN 

duidelijk te kunnen herkennen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat ook deze update het 

gebruiksgemak weer heeft verbeterd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag enquête gebruik KBOLEDEN door de 

provinciale bonden. 

Afgelopen maanden is er een enquête gehouden bij 

de provinciale bonden. Hieronder wat resultaten uit 

deze enquête. 

De waardering voor het functioneren werd als volgt 

beoordeeld: 

Beschikbaarheid   8,4 

Betrouwbaarheid   7,8 

Effectiviteit    7,5 

Van de geënquêteerden gebruikt 88% 

KBOLEDEN en geeft 100% daarvan aan 

voldoende mogelijkheden te hebben voor hun 

ledenbeheer. 

De module financiën wordt door 76,5% gebruikt en 

92% vindt daarin voldoende mogelijkheden. 

De module overzichten wordt door 94% gebruikt 

en 75% van de gebruikers maakt hieruit 

management analyses.  

De uitslagen liggen in de lijn van de in 2014 door 

ons gehouden enquête onder de gebruikers in de 

afdelingen. 

Natuurlijk zijn er ook punten van aandacht en 

wensen. Deze worden serieus genomen en hiermee 

gaat de beheergroep in de toekomst mee aan de 

slag. 

Allen dank voor hun medewerking in deze. 

Beheergroep KBOLEDEN 

Piet Boonman (voorzitter) 

 

 

 


