	
  

Assist Help

Leden à Lidgeld, kortingen en herinneringsmails beheren

Hoe kan ik de bijdrage voor de verzekering mee verrekenen
in het lidgeld?
Assist kan voor jou per lid automatisch het jaarlijkse lidgeld berekenen. Uiteraard
kan je dat bedrag nadien nog wijzigen indien nodig.
Binnen deze mogelijkheid kan je bepalen of Assist een extra bijdrage voor de
verzekering moet verrekenen of niet. Zo ga je te werk:
à Ga naar de rubriek ‘Leden’
à Klik in de subnavigatie op ‘Lidgeld, kortingen en herinneringsmails beheren’

	
  
à Indien dit nog niet het geval is, selecteer dan de optie ‘Ja, Assist mag het
lidgeld automatisch berekenen’ zodat alle mogelijkheden verschijnen.

	
  

	
  
à Bij de optie ‘Bijdrage verzekering’ selecteer je ‘Ja, wij vragen nog een extra
bijdrage voor de verzekering’.
à Nu krijg je de keuze: ofwel vraag je aan elk lid hetzelfde bedrag, ofwel
varieert dit bedrag per leeftijdsgroep, ploeg of afdeling.
In het eerste geval selecteer je de optie ‘Alle leden betalen dezelfde
bijdrage’ en vul je in het invulveld dat bedrag in.

	
  
à In het tweede geval selecteer je de tweede optie ‘Deze bijdrage varieert per
ploeg’.

	
  

	
  
à Klik op de OPSLAAN-knop om deze instellingen te bewaren en ga vervolgens
naar de rubriek ‘Leden’ – ‘Leden in groepen indelen’ (of ‘Ploegen’ of
‘Leeftijdsgroepen’ of ‘Afdelingen’ indien je al groepen hebt aangemaakt).

	
  

	
  
à Klik op de BEWERK-knop van één van de groepen om de detailfiche van die
groep te openen.
Indien je nog geen groepen hebt aangemaakt, volg dan eerst de instructies
onder de vraag ‘Hoe kan ik mijn leden indelen in leeftijdsgroepen, ploegen of
afdelingen?’ en kom nadien terug.
à Vul in het invulveld ‘Bijdr. verzekering’ het bedrag in dat leden die tot deze
groep behoren, moeten betalen. Klik op de OPSLAAN-knop om deze gegevens
te bewaren.
Doe dit vervolgens voor alle groepen die je hebt opgegeven.

	
  
à Ga via de rubriek ‘Leden’ – ‘Lidmaatschap per lid bekijken of bewerken’ naar
de detailfiche van een bepaald lid. In het onderdeel ‘Leeftijdsgroepen’ of
‘Ploegen’ of ‘Afdelingen’ kan je bepalen tot welke groep dit lid behoort.

	
  

	
  

	
  
à In het onderdeel ‘Lidgeld’ krijg je per lid een duidelijk overzicht van hoe het
lidgeld automatisch berekend wordt. Van zodra je de groep aanpast waartoe
dit lid behoort, zal je merken dat ook de ‘Bijdr. verzekering’ automatisch
aangepast wordt naar het bedrag dat je in de detailfiche van die groep hebt
opgegeven.

	
  

	
  

à Je hebt uiteraard op elk moment de mogelijkheid om per lid deze bedragen
zelf aan te passen indien nodig. Vergeet na iedere aanpassing niet op de
OPSLAAN-knop te klikken om de aanpassingen te bewaren.

