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Nieuwsbrief  Club Centro
Leden administratie

Onze ledenadministra.e werd voorheen door Hennie van Heiningen 
bijgehouden met behulp van een Excel sheet. Ook Conny Hoekstra hield een 
administra.e bij voor de mails aan de leden en deze werd gevoed door de input 
van Hennie. 

Bij het opzeAen van de nieuwe website van onze club was afgesproken (met het 
bestuur en een aantal ac.viteitenleiders) dat we zouden streven naar een 
online ledenadministra.e, welke zou worden gekoppeld aan de website. 

Nadat de website was ingericht zijn we aan de slag gegaan met de structuur van 
de beoogde ledenadministra.e. Deze is op dit moment in de basis gereed. Alle 
leden uit de oude administra.e zijn overgebracht naar de nieuwe 
ledenadministra.e. Hennie van Heiningen heeI inmiddels de administra.e 
geschoond. Naast de NAW gegevens wordt in de administra.e de ook de 
ontvangst van de contribu.es  bijgehouden. Verder kunnen we in de 
administra.e gaan bijhouden wie aan welke ac.viteiten deelneemt. Nu wordt 
deze informa.e nog bijgehouden door de ac.viteitenleiders. Maar wanneer dit 
voor een ac.viteitenleider nuMg is zullen wij dit binnenkort ook centraal gaan 
bijhouden. 

De ledenadministra.e gaat een belangrijke func.e vervullen bij de 
communica.e met de leden. Deze nieuwsbrief is met behulp van de 
ledenadministra.e verzonden en hierdoor ook persoonlijk gemaakt. Tot op dit 
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moment gebeurde dit met een standaard mail programma en het plakken van 
lijsten van mailadressen in het (BCC) mail to “blind copie” veld. Dit leidde soms tot 
problemen waarbij enkele leden waarschuwingen kregen over de betrouwbaarheid 
van de mail. Als het goed is zijn we nu van deze problemen af. Mochten zich toch 
nog problemen voordoen dan horen wij dit graag van U. De mail komt van het adres 
nieuwsbrief@clubcentro.conscribo.nl. Op deze mail kunt U ook reageren. 

Van belang is wel dat we de juiste en meest up-to-date mailadressen in ons 
ledenbestand hebben. Bij sommige leden ontbreekt ons nog een mailadres. Wij 
gaan hieraan werken maar zijn ook aTankelijk van Uw input. 

Onze ledenadministra.e werkt samen met onze website. De eerste stap hierin is dat 
nieuwe leden zich via de website kunnen aanmelden via de pagina 
ledenadministra.e. In de toekomst hopen we dat het ook mogelijk is dat onze leden 
zelf hun persoonlijke informa.e kunnen aanpassen. Het adres van onze website is 
www.club-centro.es. Voor dit laatste hebben we een voorlopige voorziening 
gemaakt op de pagina ledenadministra.e.  Door een bericht aan te maken wordt 
deze naar de ledenadministra.e gestuurd en door Hennie van Heiningen verwerkt. 

Op onze website willen we ook de mogelijkheid bieden aan onze leden om 
onderling kennis/ervaringen te gaan delen. We willen beginnen met het onderwerp 
“Email”.  Op de website is een pagina gereserveerd waar deze ar.kelen worden 
geplaatst. Ook onze Nieuwsbrieven zijn zichtbaar op de website onder 
Nieuwsbrieven. We vertrouwen er op dat de nieuwe ledenadministra.e een 
volgende stap is in het nog beter laten func.oneren  van onze nieuwe website en 
de gerelateerde ledencommunica.e. 

Namens het bestuur van Club Centro 

Jacques Kikkert 
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