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voorlichtingsbrochure. Deze wordt u allen
toegestuurd. Kijk voor informatie over de nieuwe
regeling (AVG) op de volgende link.
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemeneverordening-gegevensbescherming-avg/

Voor onderstaand punt speciale aandacht
van de ledenadministrateur!!!!!!!!!!!!!!!!
Reden beëindiging lid vermelden.
In diverse afdelingen wordt bij de beëindiging van
het lidmaatschap er een lijst met afmelding naar de
zorgverzekeraars verzonden. De verzekeraar
schrijft dan het lid uit als deelnemer van de
collectiviteit. Hierdoor wordt betreffend lid de
korting wordt onthouden. Het komt echter met
name bij verhuizing voor, dat het lid in de ene
afdeling wordt uitgeschreven en zich bij een andere
aanmeldt. Let daar s.v.p. op, dat kan ergernis in de
toekomst voorkomen.

Afdelingen met vragen over de AVG kunnen zich
het best abonneren op de vereningsnieuwsbrief.
Klik op onderstaande link en meld U aan.
https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/
Of, neem contact op met uw provinciebestuur!
KBO-PCOB Magazine in plaats van Nestor.
Vooruitlopend op een definitieve naam voor ons
ledenblad hebben wij de naam Nestor in
KBOLEDEN vervangen door magazine. Om te
voorkomen dat onnodig papiergebruik van de
bezorglijsten ontstaat hebben wij de naam afgekort
tot Magaz.

Rapporttitel en datum bij het maken van lijsten
NIET vergeten.
Vaak worden lijsten gemaakt waar geen
rapporttitel boven wordt vermeld. Later is moeilijk
te herleiden waarop de betreffende lijst betrekking
heeft. Daarom verzoeken wij de gebruikers van
KBOLEDEN altijd naam en datum in de
rapporttitel te vermelden.

Werkgroep Bestuur.
Zoals we al in een eerdere nieuwsbrief schreven
zijn voor de afdelingen de werkgroepen Bestuur zo
ingericht dat provinciaal op vrij eenvoudige wijze
gecommuniceerd kan worden met de afdelingen
vanuit KBOLEDEN. Er is echter één belangrijke
voorwaarde aan verbonden en dat is het actueel
houden van de bestuur bezetting in de werkgroep
Bestuur.
Vriendelijk verzoek om deze werkgroep bij
bestuurswisselingen direct aan te passen aan de
actualiteit.
Namens Beheergroep KBOLEDEN

Vooruitlopend op ingang nieuwe privacyregels.
Onze ervaring leert dat oude autorisaties vaak niet
worden verwijderd. Wij adviseren alle ledenadministrateurs om periodiek, of beter nog, bij het
vervallen van functies de autorisatie van betreffend
persoon te verwijderen in KBOLEDEN. Zoals
jullie in het verenigingsnieuws hebben gelezen is er
een privacy protocol beschikbaar voor de
afdelingen. Hiermee voldoet de afdeling aan de
nieuwe regeling. Ook komt er op korte termijn een
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