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Nummer 19
Verschil tussen aantallen in lijst 1 en lijst 9.

Voor onderstaand punt speciale aandacht
van de ledenadministrateur!!!!!!!!!!!!!!!!
Werkgroep BESTUUR. (Herhaalde oproep)

Op de lijst 1 komen alle leden voor, welke de
ledenadministrateur op dit moment onder zijn
beheer heeft.

Omdat in diverse provincies het dit jaar
voornemens zijn om de gegevens, welke u in de
afdeling plaats in de werkgroep Bestuur, te gaan
gebruiken voor de communicatie naar de
afdelingen is het van het grootste belang dat die
gegevens correct zijn ingevuld en ook worden
bijgehouden. Dat geldt voor alle bestuursleden,
maar in het bijzonder voor de functies van
voorzitter,
secretaris,
penningmeester
en
ledenadministrateur.
Mocht
iemand
een
dubbelfunctie hebben (b.v. secretaris/ledenadministrateur) dan het lid voor beide functies
inschrijven in de werkgroep bestuur. Graag uw
medewerking bij het invullen en actualiseren van
de werkgroep Bestuur.

Dat houdt in dat de leden met een afmelding in de
toekomst, om welke reden dan ook, hebben
opgezegd tot de datum van opzeggingen meetellen
voor het aantal. Ook de inschrijvingen in de
toekomst komen direct onder beheer bij de
ledenadministrateur. Daarvoor geldt precies
hetzelfde. In de lijsten 1 t/m 6 worden alle leden in
beheer weergegeven. Ook als er bij lid begindatum
in
de
toekomst
wordt
aangegeven.
Daar tegenover wordt bij lijst 9, welke wordt
gebruikt als basis voor de contributie wel rekening
gehouden met de lid begin- en einddatum. Daar
wordt n.l. de peildatum gevraagd. Alléén leden die
op de peildatum lid zijn worden dan meegeteld.
Het eventuele verschil tussen aantallen van de
lijsten 1 t/m 6 kunnen dus worden verklaard door
de af- en aanmeldingen in de toekomst af te trekken
van het aantal van de ledenlijst. Deze uitkomst is
gelijk aan de aantallen van lijst 9.

Faciliteit in werkgroep Bestuur voor de
provinciale ledenadministrateur.
Om op niveau van de provincies de bestuursleden
in de onderliggende organisatie eenheden te
kunnen mailen of een adressenbestand aan te
maken is bij de lijsten 5 en 10 de mogelijkheid
toegevoegd om vanuit de vaste werkgroep Bestuur
met de functionarissen uit deze werkgroep op
eenvoudige wijze te communiceren. Hiervoor is
aan selectie OE de keuze “oe allen “ toegevoegd.
Voor een juiste werking is het invullen van de
samenstelling van de afdelingsbesturen van het
grootste belang. Let op dat ook de regio c.q.
kringbesturen in dit bestand kunnen worden
opgenomen. Zie handleiding 3.13.

Om een rapport op te vragen m.b.v. lijst 1 is nu een
tevens peildatum ingevoerd. Zodra men deze
peildatum invult komen Opzeggingen na de
peildatum niet meer voor op lijst 1. Bij gebruik van
lijst 9 worden opzeggingen in de toekomst wel
meegeteld.
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