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Welke aanvangsdatum lid voeren wij in.

Wij worden geconfronteerd met het feit dat een
deel van de e-mailberichten t.b.v. de melding dat er
een automatische incasso van de contributie in
aankomst is niet bij betreffende leden aankomen.
Oorzaak is dat er onbekende (oude of foutieve)
adressen in de ledenadministratie vermeld staan.
Het gevolg hiervan is dat de berichten worden
verzonden naar adressen welke onbekend zijn en
dus niet bij de leden aankomen.

Bij de aanmelding van een nieuw lid voeren we
uiteraard de aanvangsdatum in. Dat is duidelijk
denken wij. Maar als een lid van een andere
afdeling komt, of wordt overgeschreven van het
individuele lidmaatschap naar een plaatselijke
afdeling zijn er vragen omtrent de te gebruiken
aanvangsdatum.

Wij verzoeken de ledenadministrateurs dan ook om
de e-mailadressen in de ledenadministratie goed te
monitoren en waar nodig aan te passen.

Indien de beëindiging bij een afdeling direct wordt
gevolgd door inschrijving bij een andere afdeling.
Bijvoorbeeld bij verhuizing is het goed om de
eerdere aanvangsdatum aan te houden. Dat
voorkomt vragen over b.v. de korting op de
zorgverzekering of andere voordeel aanbiedingen.
Bij controle kan namelijk de begindatum
lidmaatschap worden gevraagd.

Aanvraag nieuwe ledenpas.
Met enige regelmaat krijgen wij het mondelinge of
schriftelijke verzoek om een nieuwe ledenpas aan
te maken. De nieuwe ledenpas kan eenvoudig
worden aangevraagd door op het individuele
ledenscherm het vinkje bij ledenpas weg te halen.
Bij de eerstvolgende aanmaak van ledenpassen
wordt dan een nieuwe ledenpas aangevraagd.

Het argument dat de begindatum van invloed is op
de afdracht van de contributie aan de provincies is
vanaf 2019 niet meer van toepassing. De data
waarop de lijsten voor de afdracht worden gedraaid
is dan namelijk op 1 januari en 1 juli van het
lopende jaar.

Ledenlijst verschijnt niet op het scherm.

Testomgeving geactualiseerd.

Reden hiervan is dikwijls het blokkeren van popups in de internetbrowser. Zie hiervoor paragraaf
3..14.1 van de handleiding en stel uw browser zo
in dat de pop-ups worden toegestaan.

Tot op heden werd in de test/oefenomgeving
gewerkt met lid gegevens van voor 2013. Deze
gegevens waren dusdanig veranderd dat wij
meenden dat het overzetten uit de actuele
ledenadministratie een realistischer beeld zal geven
bij het oefenen in de testomgeving.
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Onderhoud e-mailadressen in KBOLEDEN.
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