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NESTOR verzending per post door Unie KBO.
In onze vorige nieuwsbrief melden wij u al dat
vanaf 1 januari 2015 de adressen voor de
postbezorging vanuit KBOLEDEN zullen worden
opgevraagd. Voor u dus zaak om voor die datum
alle leden welke hun Nestor centraal van de Unie
ontvangen rayon “Nestor postbezorging” toe te
kennen.

Nummer 8/1
Knop ‘VERWIJDEREN’ op het ledenscherm.
De knop verwijderen is om 2 redenen van het
scherm weggehaald.
Ten eerste werd hierdoor de communicatie over
het einde lidmaatschap naar de afdeling waar
betreffende lid gastlid is verstoord. De
ledenadministrateur van de gastafdeling krijgt
namelijk bij verwijderen geen of een onjuist
bericht van einde lidmaatschap.
Ten tweede
wordt de lidhistorie door het
verwijderen van de leden met behulp van de knop
verwijderen weggegooid. Zo kan men later indien
gewenst niet meer zien hoeveel leden er hebben
opgezegd en waarom deze dat hebben gedaan.
Deze gegevens kunnen goed worden gebruikt bij
het maken van beleid in de toekomst. Dus, zonde
als dat zo maar wordt verwijderd.

Start daar al nu mee. Tot 31 december 2014 zal
Dorry Korthout nog zoals tot heden werken met
de lijsten die maandelijks aan haar worden
gemaild. Voor de volledigheid meld ik nog dat
voor de verzending centraal door de drukker €
0,36 per
Nestor aan de afdelingen wordt
doorberekend!!
Indien alle leden van een afdeling de Nestor per
post ontvangen kunnen wij eenmalig aanbieden
om het rayon van alle leden voor u op Nestor
postbezorging te zetten.
Als uw afdeling
gebruik wilt maken van deze service is het zaak
dit zo snel mogelijk door te geven aan
postmaster@kboleden.nl

Einde lidmaatschap s.v.p. aangeven zoals in de
handleiding staat Zie pagina 14 handleiding
onderaan laatste note!
[Reden einde lidmaatschap]: U kunt de lijst
met redenen voor het beëindigen van het
lidmaatschap openen en daaruit een keuze
maken. Als u een einddatum hebt ingevoerd
dan moet u ook een reden vermelden.
P.L. Boonman (voorzitter beheergroep)

