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Aandacht voor correcte e-mailadressen.  

Nu dit voorjaar de automatische incasso’s 

uitgevoerd en de daarbij behorende incasso-

berichten per e-mail zijn verstuurd blijkt dat er in 

de ledenadministratie nogal wat e-mailadressen 

onjuist zijn. Daarom nu een oproep aan de 

ledenadministrateurs van de afdelingen. Controleer 

de e-mailadressen in uw ledenadministratie!  

Geboortedata. 

Ook het invullen van de juiste geboortedata is in het 

belang van uw afdeling. Met behulp hiervan 

kunnen namelijk waardevolle statistieken worden 

gemaakt. Ook is het frustrerend als een lid bij een 

belangrijke verjaardag niet of op een verkeerd 

tijdstip zijn felicitatie van de afdeling ontvangt. 

Graag ook hier aandacht daarvoor! 

Werkgroep Bestuur. 

Deze werkgroep is voor een snelle en eenvoudige 

wijze van communiceren tussen de verschillende 

organisatie-eenheden van groot belang. Een 

dringend verzoek aan u is om de mutaties in deze 

werkgroep direct door te voeren, zodat de juiste 

mensen de informatie ontvangen die voor hen 

bedoeld is. Net zo belangrijk is het dat de mensen 

niet onnodig informatie ontvangen welke niet of 

niet meer voor hen bestemd is. Ook hiervoor actie 

gevraagd. 

Verschillen in de ledenadministratie!?? 

We krijgen met enige regelmaat de opmerking dat 

het aantal leden in de ledenadministratie niet 

helemaal klopt. Men vergelijkt dan één van de 

lijsten 1 t/m 4 met lijst 9 van de rapporten. Omdat 

in de lijsten 1 t/m 4 een ledenbestand wordt 

weergegeven dat rekening houdt met de rayons die 

zijn toegekend kunnen de aantallen verschillen. In 

de eerstgenoemde lijsten staan de leden waaraan 

bijvoorbeeld twee rayons zijn toegekend tweemaal 

vermeld. 

Voor de goede orde dient men er van uit te gaan dat 

lijst 9 de juiste aantallen vermeldt. 

Autorisaties Ledenadministrateur en financieel 

beheerder. (Met andere woorden wat kan en mag 

de ledenadministrateur en wat de penningmeester 

in ledenadministratie doen.) 
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Met name de laatste tijd met de werkzaamheden 

omtrent de contributie inning blijkt dat de 

rolverdeling tussen beiden niet geheel duidelijk is. 

Met name betreft het hier beheer van de 

stamgegevens/instellingen. 

Omschrijving van de soorten recht. Elk recht hoger 

in rang bezit alle rechten die lager in de orde staan. 

Dus Gebruiken houdt ook in Lezen en Uitvoeren.  

Uitvoeren  

Het recht om KBOLEDEN op te starten.   

Lezen  

Het recht om de informatie te raadplegen.  

Gebruiken  

Het recht om de informatie te gebruiken o.a. voor 

het maken van overzichten, het toevoegen van 

leden aan een activiteit.  

Schrijven  

Het recht om gegevens toe te voegen, te wijzigen 

of te verwijderen. 

Vandaar deze aandacht in de Nieuwsbrief. 

Zie voor meer info paragraaf 3.12.3.4 van de 

handleiding KBOLEDEN. 

Namens Beheergroep KBOLEDEN     

Piet Boonman  


