Unie KBO: postmaster@kboleden.nl
postpppppostmasterpostm,ahelpdesk@unie
Nieuwsbrief KBOLEDEN
kbo.nl
december 2020

Nummer 28

Begindatum lidmaatschap na verhuizing.

Wat de doen als ledenadministrateur door
welke oorzaak dan ook is uitgeschreven als lid?

Het komt vaak voor dat bij verhuizing het lidmaatschap
voor een andere/nieuwe afdeling wordt gekozen. Als dat
gebeurd wordt meestal bij de nieuwe afdeling de datum
van aanmelding als begindatum lidmaatschap
opgegeven. Deze datum geeft dan niet meer het aantal
jaren weer van het lidmaatschap van de KBO. Advies is
dan ook om bij aanmelding na verhuizing te vragen naar
de begindatum van het lidmaatschap in de vorige KBO
afdeling.

Indien een ledenadministrateur van een afdeling om een
of andere reden zijn lidmaatschap beëindigd verdwijnt
ook gelijk de toestemming om KBOLEDEN te
gebruiken. Heel lastig voor de afdeling omdat zij vanaf
dat moment niet meer kunnen inloggen in de
ledenadministratie om aanpassingen te doen. Zorg dat
bij het bestuur de inloggegevens bekend zijn. Als deze
niet bekend zijn dan contact opnemen met de
helpdeskvan de provincie met het verzoek om voor een
nieuwe inlog te zorgen.

Vragen bij het aanmaken van nota’s voor
handmatige contributie.

Is het bestaan van de test omgeving van
KBOLEDEN u bekend?

Het komt met enige regelmaat voor dat bij het
aanmaken van nota’s of kaskwitanties voor echtparen
één van de partners er nota’s worden gemaakt voor
beide partners. Dit kan het gevolg zijn van een vergeten
relatie in te voeren voor betreffende partners, maar ook
gebeurt het dat er onbedoeld een machtiging is
aangemaakt. Indien men dit tegenkomst na het
controleren van de relatie ook even kijken op het
individuele ledenscherm onder de tab machtigingen of
er een machtiging staat. Na deze te hebben verwijderd
kan één nota worden gemaakt voor beide partners.

Het kan best handig zijn voor nieuwe gebruikers van de
ledenadministratie om eerst even te oefenen eer men
acties uitvoert in de ledenadministratie. Hiervoor kan
met gebruik maken van de z.g. testomgeving van
KBOLEDEN. Zie daarvoor de volgende link. Meld u
aan bij KBOLEDEN alvorens verder te gaan. (vaa.com)

Wij danken alle gebruikers van KBOLEDEN
van harte voor de enorme inzet in 2020 om het de
ledenadministraties zorgvuldig bij te houden en
vertrouwen er op ook in 2021 een beroep op hen te
mogen doen en wensen u prettige feestdagen, een
goede jaarwisseling en een gezond 2021 toe.

Controleer met enige regelmaat de e-mailadressen van uw afdeling!
Indien een afdeling een emailbericht verzend aan zijn
leden komt het nog al eens voor dat dit bericht door een
foutje in het adres niet aankomt. Controleer met enige
regelmaat of de emailadressen van uw afdeling correct
zijn vermeld in de ledenadministratie. Dit is eenvoudig
te organiseren door het verzenden van een controle
email aan alle leden.
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