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Controleer met enige regelmaat de emailadressen van uw afdeling!

Zorg dat juiste IBAN-nummer is ingevuld bij de
machtiging.

Bij het versturen van de berichten t.b.v. de incasso
van de contributie is ons gebleken dat er toch nog
al wat emailadressen fout in de ledenadministratie
staan.
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. Gewoon een mailtje met de
mededeling dat deze wordt verzonden ter controle
van het emailadres. Men krijgt dan automatisch de
mail, welke niet kon worden, bezorgd retour. Zo
krijgt de ledenadministrateur een overzicht van de
foutieve adressen. Verbeteren is dan een kwestie
van even informeren naar de juiste adressen.

Het komt nog al eens voor dat een incasso wordt
geweigerd omdat er een oud (vervallen) IBANnummer is gebruikt. Er is dan bij de wijziging van
het nummer op de individuele ledenkaart toch
netjes het nieuwe gewijzigde IBAN ingevoerd.
Echter er is geen wijziging doorgevoerd voor de
lopende machtiging. Klik hiervoor op machtiging,
kies voor wijzigen en vul het nieuwe IBAN in.
Vergeet het opslaan niet.
Privacy bij gebruik KBOLEDEN.
Het programma van KBOLEDEN is zo ingericht
dat het voor eventuele hackers bijna onmogelijk is
om met de lid gegevens en inlog gegevens aan de
haal te gaan. Deze gegevens zijn namelijk sinds de
update van 2020 in de database versleuteld (dus
onleesbaar) opgeslagen. Wel vragen wij aan u, als
gebruikers van KBOLREDEN om met de lidgegevens accuraat en zo veilig mogelijk te
gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Namelijk het besturen en beheren van
uw KBO afdeling.

Beëindigingsredenen lidmaatschap.
In diverse afdelingen wordt de reden waarom het
lidmaatschap wordt beëindigd later gebruikt als
indicatie voor het functioneren van de afdeling. Het
is dan ook van belang om de juiste reden bij
opzegging lidmaatschap te vermelden.
De volgende reden zijn mogelijk. Verhuizing,
opzegging en overlijden zijn duidelijk. Over
afboeken en royeren worden vaak door elkaar
gebruikt. Royeren is vaak een beslissing van het
bestuur, als b.v. de regels binnen de afdeling na
herhaling niet worden gevolgd en afboeken gebeurt
als een lid om een of andere reden niet meer
reageert op b.v. een verzoek om de contributie af te
dragen.

Nieuwe bankrekening?!
Indien leden een andere bank of bankrekening
opgeven voor de automatische incasso dient na
invoering de oude machtiging te worden
verwijderd en een nieuwe te worden aangemaakt.
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