Handleiding KGW gegevens van jezelf en van medeleden

17 nov 2018, CdK

Af en toe is het nodig om een medelid of een begeleider van de KGW te bellen of om een email te sturen.
Bijvoorbeeld om je schoonmaakbeurt te ruilen, wanneer je niet kunt.
Je kunt dit opzoeken in de kgweesp.nl website, dus nadat je inlogde met je KGW lid ID.
Je kunt de gegevens van je groepsleden en begeleider vinden bij MIJN KGW, bij Groepen. Kies Groepen en
dan links in beeld voor Seizoenactiviteiten (of Commissies). Kies dan voor je activiteit. Je krijgt de lijst met
leden en begeleider of coordinator. Voor b.v. een telefoonnummer klik je op de persoonsnaam. Je ziet dan
alle gegevens die het lid wil delen. Eventuele Whatsapp groepen zijn privé intiatieven van leden, niet van de
KGW.
Op soortgelijke manier vindt je bij Groepen de leden van bijvoorbeeld de barcommissie of het bestuur.
Je kunt overigens het bestuur bereiken via e-mail: info@kgweesp.nl (secretaris).
Door deze gegevens alleen zichtbaar te maken voor ingelogde leden, zijn jullie gegevens niet voor de hele
wereld zichtbaar. Dus zoekmachines en spam verzamelaars kunnen die ook niet vinden.
Misschien wil je zelf bepalen wat de andere leden wel en niet kunnen zien van je persoonsgegevens?
- Ga dan naar MIJN KGW en Profiel.
- Kies Voorkeuren en dan Bewerk profiel.
- Kies daar wat zichtbaar is voor anderen.
Je bank- en betalingsgegevens worden nooit aan de leden getoond.
- Na afloop kies Wijzigingen opslaan.
Om goede onderlinge contacten mogelijk te maken, is het handig als jullie in elk geval je telefoonnummer en
e-mail adres willen laten zien.
Sommige dingen, zoals “Lid sinds” zijn correct voor nieuwe leden, maar vóór 2015 heeft de vereniging dit
nooit bijgehouden, dus dan staat daar 2015. “Lid sinds” kun je niet zelf wijzigen. Wanneer je dat wil, of
andere gevevens die niet zelf kunt (b.v. banknummer), dan stuur ons een e-mail .
Wanneer je hulp wil hebben, kunnen we dit per e-mail of telefonisch doen.
Reageer naar
ledenadmie@kgweesp.nl
of
06 21209839 (Jacqueline Hageman)
of
06 13559408 (Cor de Korte).
Ledenadministratie kgweesp.nl

