
 
1 

 

 

Nieuwsbrief KBOLEDEN 

December 2021             Nummer 30 

Lid-gegevens nauwkeurig invoeren in 

KBOLEDEN!!! 

Het komt met regelmaat voor dat lid-gegevens 

onjuist/onvolledig worden ingevuld. Met name het 

ontbreken van voorletters c.q. het invullen van de 

voorletters in hoofdletters gevolgd door een punt 

gaat vaak fout. Ook worden bij herhaling de 

voorletters in de kolom tussenvoegsel worden 

gezet. Ook achternaam met kleine letter komt vaak 

voor. Gevolg is dat adresseringen en ledenpassen 

met foutieve gegevens worden afgeleverd. AUB 

uw aandacht hiervoor. 

Handleiding van KBOLEDEN vind men onder 

het vraagteken op de commandoregel! 

Het komt met enige regelmaat voor dat “nieuwe” 

gebruikers van KBOLEDEN vragen om een 

handleiding. Deze is altijd actueel beschikbaar 

onder het vraagteken op de commandoregel. Zie 

Hierin staat 90% van alle 

antwoorden op uw vragen! Op het eind van de 

commandoregel staat een vraagteken. Als men 

daarop klikt opent de Handleiding KBOLEDEN. 

Met het commando “ctrl F” wordt een regeltje 

ingevoerd waarop je een zoekwoord kan plaatsen. 

Heel gemakkelijk om te zoeken in de handleiding.  

Voor de overige 10% even vragen aan de 

werkgroep ledenadministratie van uw provincie! 

Onderhoud werkgroep Bestuur afdelingen. 

Indien er tijdelijk een functie door iemand anders 

wordt vervuld dient dit in de werkgroep te worden 

vermeld. Dit onder de functie welke vacant is. Vul 

b.v. nog de vervanger voor de ontbrekende functie 

in. 

Helaas moeten wij als beheergrooep 

KBOLEDEN afscheid nemen van de heer Onno 

Rutte.    

Onno was van het begin een grote animator voor 

het ontwikkelen van een Centrale landelijk 

ledenadministratie. Hij heeft zich dan ook de 

laatste 16 jaar hiervoor ingezet en veel werk verzet 

om zijn en uiteraard ook onze wens te realiseren. 

Onno stopt nu met  zijn lidmaatschap van onze 

werkgroep. Aan ons nu om Onno te danken voor 

zijn tomeloze inzet. Onno, je was een fijn lid. We 

zijn dan ook blij met jou te hebben mogen 

samenwerken. Op gepaste wijze zullen wij t.z.t. 

afscheid van Onno nemen. 

Hartelijk dank aan alle medewerkers bij de 

provincies en afdelingen voor het vele werk dat 

jullie verrichten om de ledenadministratie echt 

een instrument te maken voor het besturen van 

uw afdeling. Wij van de Beheergroep KBO-

LEDEN wensen jullie een goede jaarwisseling 

toe en vragen of wij ook in 2022 weer op uw 

inzet mogen rekenen. 
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