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Tijdens de Algemene Leden Vergadering van april 2016 werd ondergetekende gekozen tot nieuw
bestuurslid. In mei 2016 werd de tot dan toe handmatig gevoerde boekhouding overgedragen.
De inschrijving in het Handelsregister van de nieuwe bestuurssamenstelling en het regelen van de
machtigingen en bevoegdheden bij de banken nam geruime tijd in beslag. Daarna werd de aanvraag
elektronisch bankieren gedaan. Ook dit nam enige tijd in beslag.
In november 2016 werd een pakket voor ledenadministratie en boekhouding aangeschaft, waarmee
het mogelijk was om de bankgegevens elektronisch in te lezen.
Om zo efficiënt mogelijk met de leden te kunnen communiceren (lees: contributie innen) moest het
bestaande ledenbestand worden geconverteerd om in de nieuwe software gebruikt te kunnen worden.
Aan alle leden werd vervolgens een lidnummer toegekend, dat noodzakelijk is om bij betalingen en
andere correspondentie te vermelden, zodat herkend kan worden van welk lid de betaling afkomstig
is. Immers er zijn leden, die dezelfde achternaam dragen. Ook kan er vanaf een voor ons onbekend
rekeningnummer worden betaald. Nadrukkelijk worden de leden verzocht om dit lidnummer te
hanteren bij betalingen en correspondentie. Dit lidnummer zal met ingang van het volgend
verenigingsjaar tevens op de lidmaatschapspas voorkomen.
In december werd begonnen met het invoeren van de boekhoudkundige gegevens. Al snel bleek, dat
vele gegevens van leden ontbraken. Een begin werd gemaakt met het vinden van zoveel mogelijk
telefoonnummers, emailadressen en IBAN nummers. Per heden ontbreken nog:
- Emailadressen van 179 leden
- IBAN nummers van 30 leden (die dus nog niet betaald hebben over 2016)
- Telefoonnummers van 52 leden
Een bijzonder tijdrovende klus was het op een juiste manier koppelen van betalingen aan de juiste
leden.
Het totaal aantal ingeschreven actieve leden bedraagt 581, waarvan er 30 ondanks diverse verzoeken
daartoe de contributie over 2016 nog niet hebben voldaan. Mijn voorstel is om na een laatste verzoek
deze leden per 1 juli 2017 te royeren als dan nog geen betaling is ontvangen.
Om het werk van de penningmeester zo goed mogelijk te laten verlopen worden de leden verzocht om
steeds te wachten op een betalingsverzoek van de penningmeester. Dit geldt voor onder andere:
- Contributiebetalingen
- Donaties
- Excursies
- Voorstellingen
De betalingsverzoeken voor de contributie 2017 zullen in de loop van april en mei aan de leden
worden verzonden. Zoveel als mogelijk gebeurt dit per email. Ultimo november 2017 zullen de
betalingsverzoeken voor de contributie van 2018 worden verzonden, waarna dit jaarlijks zal worden
herhaald.
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