NTTB Administratie systeem
In de komende weken proberen we de ledenmodule min of meer af te ronden, zodat u bij
aanvang van het seizoen 2005-2006 over de volledige functionaliteit beschikt.
Dit betekent, naast een aantal uitbreidingen voor het bondsbureau en de afdelingen, ook nog
enkele voor de verenigingen, zoals:
• het aanvragen van de stamkaart
• het overzicht verenigingsorganisatie
Op dit moment beschikken de verenigingen al over alle functies voor het onderhoud van de
leden- en verenigingsgegevens:
• algemene verenigingsgegevens: vestigingsplaats, gemeente, provincie, oprichtingsdatum
• locatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, afmetingen speelzaal en aantal tafels
• bestuursgegevens: voorzitter, penningmeester, secretaris en overige bestuursleden
• (verplichte) functionarissen: ledenadministrateur en wedstrijdsecretarissen
• leden: persoonsgegevens, adresgegevens, communicatie en lidmaatschapgegevens.
Het zal een ieder duidelijk zijn dat deze gegevens compleet en up-to-date behoren te zijn.
Alleen dan is de informatie goed bruikbaar, zowel voor eigen gebruik als voor anderen zoals
functionarissen van de afdeling en het bondsbureau.
Daarom willen we nogmaals iedereen oproepen om de compleetheid en de juistheid van de
in NAS opgenomen gegevens te controleren en zonodig aan te passen.
Het kost u misschien één tot twee uur om de gegevens weer helemaal op orde te krijgen,
maar daarna zult u (en anderen) er alleen maar voordeel van hebben.
Hierbij willen we speciaal de aandacht vestigen op de volgende zaken:
• competitiegerechtigdheid van leden: in tegenstelling tot eerdere berichten, waarin werd
gesproken over 1 juli 2005, heeft u tot 1 september a.s. de tijd om het ledenbestand in
overeenstemming te brengen met de teamopgave voor de najaarscompetitie. Hierna gaat
de rubriek competitiegerechtigd weer “op slot”.
• e-mail adressen van verenigingsfunctionarissen: u heeft de mogelijkheid om bij leden een
e-mail adres vast te leggen. Daarnaast kunt u bij functionarissen ook een tweede e-mail
adres, behorend bij de functie, registreren.
In verband met de (nog te ontwikkelen) mailingfunctie, is het belangrijk dat u vooral bij de
functionarissen een e-mail adres registreert. Op die manier bent u er van verzekerd dat
belangrijke informatie bij de juiste persoon terechtkomt.
Tot slot willen we nog even iets opmerken over de competitieadministratie. De administratie
van de najaarscompetitie 2005 vindt nog volledig in CAA (het “oude systeem”) plaats.
Hiervoor gelden de bestaande procedures. Dit betekent dat de wedstrijdformulieren op de
gebruikelijke wijze en op tijd naar de competitieleiders verzonden moeten worden door de
wedstrijdsecretaris.
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