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Zoals jullie eerder is medegedeeld 

hebben wij de installatie van de 

financiële module op 29 januari geen 

doorgang laten vinden. Wij zagen teveel 

problemen en hadden te kort tijd om de 

revisie grondig te testen. 

Nu is voor de testomgeving de installatie 

gepland op a.s. donderdag 6 februari  

tussen 13.00 en 15.00 uur. Het pro-

gramma is dus 1 á 2 uur niet beschik-

baar. 

Hierna gaan we nogmaals testen en op 

12 februari a.s. staat de installatie in de 

productieomgeving gepland. Wederom 

tussen 13.00 en 15.00 uur. 

Noteer beide data s.v.p. !! 

Aanpassingen KBOLEDEN. 
Vanaf de installatie van de nieuwe versie  zijn 
de voorzieningen, voor het automatisch 
incasseren van de contributie en de bijdragen 
voor deelname aan  activiteiten, beschikbaar. 
In hoofdlijnen zijn dat de volgende voor-
zieningen: 
1. De stamgegevens van de Afdeling zijn 
uitgebreid met de noodzakelijke gegevens 
voor het kunnen incasseren volgens de 
nieuwe Europese regels, die per 1 februari 
2014 van kracht zijn geworden.  (Dit afgezien 
van een mogelijk uitstel waarover nog een 
besluit moet worden genomen.) 
2. De bankrekeningnummers zijn allemaal 
omgezet naar de IBAN-nummers die 18 

posities groot zijn. Als er rekeningnummers in 
uw administratie stonden die niet konden 
worden vertaald naar een nieuw IBAN  heeft  
u daarover van ons bericht ontvangen. Bij die 
leden staat er nu geen  bankrekeningnummer, 
tenzij   dat ondertussen door u is gecorrigeerd. 
U dient daar wel een nieuw rekeningnummer 
in te voeren voor de automatische incasso. 
3. De machtigingen voor automatische incasso 
moeten uitgebreider worden geregistreerd. 
Daarvoor is in de lidgegevens een extra 
tabblad gekomen. 
4. De leden die in KBOLEDEN met een 
machtiging staan geregistreerd zijn in het 
programma nu allemaal geregistreerd met een 
doorlopende machtiging. 
5. Voor (echt)paren die ook als zodanig in 
KBOLEDEN zijn gekoppeld geldt de 
doorlopende machtiging voor beide leden. Als 
dat in werkelijkheid niet het geval is dan dient 
het betreffende vinkje bij die leden te worden 
verwijderen 
6. Bij de leden die ook machtigingen hebben 
afgegeven voor de inning van de bijdragen 
voor deelname aan activiteiten is een 
doorlopende machtiging voor alle activiteiten 
opgenomen. Natuurlijk alleen voor  zover de 
Afdeling bij de activiteit heeft aangegeven, dat 
automatische incasso van toepassing is. Ook 
hier kunnen de gegevens worden aangepast. 
7. De incassolijst is uitgebreid met een 
specificatie van de te incasseren bedragen per 
rekening. Ook ziet u daarop dat het een eerste 
of een vervolgincasso is. 
8. Het aanmaken en verzenden van incasso-
berichten is een nieuw element. Deze ver-
plichting staat in de Europese richtlijnen. 
Daarvoor zijn  in KBOLEDEN 2 mogelijkheden 



opgenomen. De leden waarvoor een e-
mailadres is opgenomen in KBOLEDEN kunnen 
een incassobericht per e-mail ontvangen. 
Daarin staat vermeld, op welke datum, welk 
bedrag en waarvoor zal worden geïncasseerd. 
Voor de leden die geen e-mailadres hebben 
kan een gepersonaliseerde  brief worden 
aangemaakt. De adressering is zo gemaakt dat 
die precies past in een standaard A5 venster 
envelop. 
Een andere methode van een gepersonali-
seerde kennisgeving van tijdstip en bedrag 
van incasso is ook denkbaar. Bijvoorbeeld de 
aankondiging hiervan in een nieuwsbrief 
welke voorzien van een sticker aan betref-
fende lid wordt verzonden of wordt bezorgd. 
9. Van de per e-mail verzonden incassobe-
richten ontvangt u zelf (als afzender) een 
overzicht op uw eigen e-mailadres. 
10. Het Incassobestand is wel aanmerkelijk 
veranderd, daar moet u zeker niets aan 
wijzigen. Er staat nu een tekst bij dat als u het 
bestand aanklikt aanwijzingen krijgt voor 
verdere acties voor het behandelen van het 
incassobestand. 
11. Bij koppelen van leden aan activiteiten 
hebt u ook de mogelijkheid een eenmalige 
machtiging te registreren. 
12. Bij de autorisatie van de penningmeester 
hoort nu ook een afzonderlijke autorisatie 
voor het onderhouden van de machtigingen. 
In principe behoort dat tot de bevoegdheid 
van de beheerder van de lidgegevens en dat is 
de ledenadministrateur. Maar dat kunt u nu 
apart regelen. 
13. Het rapport nummer 6, met de financiële 
gegevens, is uitgebreid met de rekening-
nummers en de betaalwijze. 
14. Bij de rapporten vindt u onder nummer 21 
een mogelijkheid om voor ALLE leden, die 
geen machtiging hebben afgegeven, een 
machtigingsformulier aan te maken. Dat 
machtigingsformulier kunt u dan ter 
ondertekening aan de leden voorleggen. 
15. U kunt ook voor individuele leden een 
machtigingsformulier aanmaken. De knop 
daarvoor vindt u op het tabblad Machtigingen 
bij de persoonsgegevens. 
16. Het afdrukken van 3 acceptgiro’s gaat nog 
niet goed. Dat onderdeel wordt in de volgende 
versie aangepast  
 

Testen van de incassobestanden 

Wij hebben de incassobestanden bij verschil-
lende banken getest. Wij hebben geen 
problemen ondervonden en een bericht 
ontvangen dat onze bestanden correct zijn. 
Maar het kan zijn dat u ook zelf nog een test 
wilt uitvoeren voor dat u zelf gaat incasseren. 
Maak dan bijvoorbeeld voor één lid (uzelf) een 
incassobestand aan met een klein bedrag. Als 
dat werkt dan mag je aannemen dat de rest 
ook goed gaat. Wij adviseren om zo’n test uit 
te voeren. Dat kan frustratie in het verdere 
proces voorkomen. 
De procedure voor het insturen van test-
bestanden is bij elke bank verschillend. 
Daarom dient u met u eigen bank te 
overleggen of in ieder geval op de website van 
uw bank te kijken naar de mogelijkheden en 
de procedures van de testmogelijkheden. 
 
Let op er is verschil tussen het eerste en de 
volgende testbestanden.  Mocht een eerste 
incassobestand wat in KBOLEDEN is gemaakt 
om één  andere reden niet worden verzonden 
naar de bank, dan even contact opnemen met 
de provinciale helpdesk. 
 
Verder Scheiding bevoegdheden. 
Let op er is een verdere scheiding tussen de 
bevoegdheden van de ledenadministrateur en 
de penningmeester doorgevoerd. Indien nu 
als ledenadministrateur wordt ingelogd is de 
knop financiën niet meer zichtbaar en dus ook 
niet meer door de ledenadministrateur te 
kiezen.  
 
Gebruikershandleiding 
De gebruikershandleiding, die in KBOLEDEN 
staat zal worden aangepast. 
 
Tijdelijke handleiding SEPA. 
Voor het onderdeel van de machtigingen en 
het automatisch incasseren staat in een 
afzonderlijk document dat u als voorlopige 
handleiding reeds heeft ontvangen. 
 

Met vriendelijke groet 

Projectgroep  KBOLEDEN 


