Jaarverslag 2017 ledenadministratie

Lichte stijging
De ledenadministratie wordt in Excel bijgehouden door onze penningmeester Sjak
Neelen.
De ledenadministratie groeide in het jaar 2017 maar mondjes maat van 1275 leden /
nabestaanden / donateurs / gratis verstrekkingen naar 1294. (1,5%). Voor de leden die
aan de statutaire eisen voldoen presenteren we de aantallen in onderstaande opstelling;
Stand per 01-01

1210

Aangemeld
Afgemeld of geroyeerd
Stand 31-12

43
-/- 27
1226

Voor nabestaanden / donateurs / gratis verstrekkingen zien de cijfers er als volgt uit;
Stand per 01-01
Aangemeld
Afgemeld of geroyeerd
Stand 31-12

65
4
-/- 1
68

Het aantal nieuwe aanmeldingen is in elk jaar gewoon goed. Er zijn nog steeds
voldoende leden die de vereniging weten te vinden. Het duurt soms wel even voordat ze
zich aanmelden. Dat verheugd ons elk jaar weer.
De groei in 2017 werd getemperd door een reeks opzeggingen van het lidmaatschap. En
dat op het einde van het jaar geconcludeerd moest worden dat leden ondanks herhaalde
verzoeken de contributie 2017 niet hadden voldaan. De opzeggingen en royementen van
het lidmaatschap temperen de groei in 2017.

In 2018 hebben we 55 adressen met gratis verstrekking van de DV.
Oudejaarsdag 2017 gingen er 147 contributie brieven 2018 de deur uit. En er werden
nog 1.074 incasso’s van contributie op 31-01-2018 aangeboden. De resterende 18 leden
hadden de contributie nota 2018 al in 2017 voldaan.
Van de 1.294 leden wonen er 31 niet in Nederland. Het grootste aandeel woont in
Europa, maar ook ik in landen zoals Australië, Verenigde Arabische Emiraten, USA en
Canada.
De inspanning om leden te mailen, en vervolgens de ledenadministratie te upgraden met
correcte en actuele informatie is opgedroogd. Vooral de mail adressen en de
telefoonnummers blijken achterhaald of niet aanwezig van veel leden. De adressen en
registratienummers zijn voor 99% bijgewerkt en actueel. We zullen in 2018 deze actie
hervatten met brieven per post die de gegevens bevatten die we wel hebben.
Neer, 21-01-2018

