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Beste klubleden,
Het jaar zit er weeral op, en inmiddels zijn wij met de Raad van Bestuur al druk in de weer om het
volgende skiseizoen voor te bereiden. Ondanks de verwachte voorbereidingskosten voor het Sigma
plan, willen wij rekening houden met de huidige economische omstandigheden en hebben daarom
beslist om voor het jaar 2009 de lidgelden niet op te slaan.
In afwachting van de jaarlijkse ledenvergadering op 23 januari 2009, houden wij eraan u nu al te
informeren over een aantal belangrijke zaken voor het nakende seizoen.
Nieuwe inschrijvingsprocedure
Wanneer je op een zonnige dag op ons prachtig domein komt skiën, sta je er waarschijnlijk niet bij
stil wat er zoal komt kijken bij het beheer van onze vereniging… Het registreren en verwerken van
de jaarlijkse inschrijvingen, de bijhorende betalingen en de verplichte melding van inschrijvingen aan
de federatie alleen al, vragen elk jaar vele uren (en soms dagen) inspanning!
Met oprechte dank aan Christian voor zijn nimmer aflatende inzet in het beheer van de
ledenadministratie gedurende de afgelopen jaren, nemen wij de komende maanden een aantal
maatregelen om de inschrijvingen en de algemene ledenadministratie te stroomlijnen en te
automatiseren.
Tijd voor een nieuwere en slimmere aanpak dus, daarom nemen wij begin 2009 een aanvang met
het automatiseren van onze klubgegevens. Op dit moment ontwikkelen wij een databank voor de
klub, waarmee gegevens van leden en hun lidmaatschap makkelijker beheerd kunnen worden.
Zo zal er op het secretariaat van de vereniging een centrale server geplaatst worden, die gekoppeld
wordt aan een inschrijving‐ en informatieconsole naast de toog in de taverne. Leden zullen hier hun
persoonlijke gegevens kunnen opvragen en aanpassen, eenvoudigweg door hun elektronische
identiteitskaart in de kaartlezer van de console te steken.
Om dit mogelijk te maken zullen wij vanaf het volgende seizoen de gegevens van al onze leden
stelselmatig vervolledigen, een actie waarvoor wij uw medewerking nodig hebben! Voor bootleden
komt dit erop neer dat wij u vragen om op het moment van uw inschrijving uw persoonlijke
identiteitskaart, en die van de leden van uw skiënde familie mee te brengen. Om de communicatie

naar onze leden te vergemakkelijken zullen wij ook aan zowel bootleden als skiënde leden vragen
om op het inschrijvingsformulier 2009 bijkomende gegevens zoals rijksregisternummer, email adres
en telefoonnummers te controleren en waar nodig aan te vullen.
Tenslotte verzoeken wij dan alle skiënde leden om bij hun eerste bezoek aan de klub in het nieuwe
seizoen even tijd te nemen om in de taverne langs te gaan en hun identiteitskaart in de kaartlezer te
steken. Op die manier worden hun persoonlijke gegevens onmiddellijk gecontroleerd en bijgewerkt.
Hetzelfde systeem zal ook gebruikt worden voor de registratie en opvolging van genodigden. Het is
voor ons al jaren een uitdaging om op basis van de inschrijvingen in ‘den boek naast de toog’ gelijke
tred te houden met het grote aantal gegevens van mensen die op uitnodiging één of meerdere
keren komen skiën in onze klub.
Afgezien van de vaak dubieuze leesbaarheid van deze inschrijvingen, vereist een correcte opvolging
van de genodigden dat wij er op toezien dat mensen na hun derde bezoek een uitnodiging tot
inschrijving en betaling van het lidmaatschap krijgen. Op die manier verzekeren wij dat iedereen die
gebruik maakt van onze infrastructuur ook daadwerkelijk een steentje bijdraagt tot de
instandhouding ervan.
Op het moment dat een genodigde, zoals verplicht zal worden in onze klub reglementen, inschrijft
door zijn/haar identiteitskaart in de console in te brengen, wordt een skipas geldig voor één dag
afgedrukt. Wanneer iemand drie keer als genodigde ingeschreven geweest is wordt dan automatisch
een brief/email verstuurd met uitnodiging tot inschrijving en betaling van het lidgeld.
Het verantwoordelijke bootlid krijgt dan meteen een kopie van dit bericht, zodat hij/zij ook
geïnformeerd blijft over de mensen die onder hun hoede staan. En natuurlijk zal je als bootlid ook
eenvoudig een overzicht van de aan u gerelateerde skiënde leden en genodigden kunnen opvragen
aan de console in de taverne, en in de toekomst zelfs door in te loggen op onze website.
Tenslotte wijzen wij er nog graag op, dat u als bootlid ten allen tijde verantwoordelijk blijft voor de
correcte inschrijving van uw genodigden en skiënde leden, de geldigheid van vaarbewijzen voor de
mensen die gebruik maken van uw boot en het respect voor de klub reglementen in het algemeen.
Met sportieve groeten,
Walter Haazen
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