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Van oude naar nieuwe selecties 

Sinds juli 2018 kunt u gebruik maken van de nieuwe selecties. We ontvingen veel positieve reacties 

daarover! Een groot deel van de  LRP-gebruikers hebben de (oude) selecties die ze nodig hebben 

inmiddels opnieuw gemaakt in de nieuwe vorm. 

De oude selectiefunctie verdwijnt op 24  juni 2019 . 

Voordat het zover is, worden de nieuwe selecties uitgebreid met sub-selecties (m.n. voor de 

doelgroepbenadering bij de actie kerkbalans). Ook zal nog een voorziening worden getroffen 

waarmee u de oude selecties in fondsen gemakkelijk kunt vervangen door nieuwe selecties. 

Om niet in tijdnood te komen vragen we u dringend om vóór 31 maart 2019 te inventariseren welke 

oude selecties u in de toekomst nodig heeft en waar u nog geen nieuwe selectie voor heeft 
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gemaakt. U heeft dan ruim de tijd om (bij voorkeur via mail!) evt. problemen bij het maken van een 

nieuwe selectie aan de helpdesk voor te leggen. 

De oude selecties van verjaardagen, huwelijksjubilea, nieuw-ingekomenen en overleden personen 

zijn vervangen door de (standaard) overzichten, daarvoor maakt u dus geen nieuwe selecties. 

Op LRP-netwerk vindt u een stappenplan waarmee u de oude selecties op een beheerste manier 

kunt vervangen door de nieuwe.  

 

 

Converteer uw oude overige contacten! 

In de nieuwsbrief van november / december jl. kondigden wij aan dat de bestaande overige 

contacten gaan verdwijnen. De nieuwe overige contacten kunt u opnemen in groepen en daardoor 

ook in selecties en mailings. 

U voert (als leden- of bijdragenadministrateur) zélf de conversie van de oude naar de nieuwe 

overige contacten uit. Alle informatie daarover vindt u hier.   

Wij willen u vragen om z.s.m., maar uiterlijk in februari a.s. deze conversie uit te voeren. 

Eind maart 2019 worden evt nog aanwezige overige contacten verwijderd. 

Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met de LRP-helpdesk.  

 

 

Verbeteringen in LRP 

De afgelopen periode zijn er nieuwe functies gemaakt in de functie Controle ledenbestand, met 

name voor de ledenadministrateur. Daarnaast zijn enkele verbeteringen aangebracht bij het 

invoeren van toezeggingen. Een overzicht van alle  wijzigingen vindt u hier. 

 

 

 

Verwijderen van niet meer gebruikte groepen 

 

In veel gemeenten zijn groepen aanwezig die (soms al jaren) niet meer worden gebruikt. 

Veel niet meer gebruikte groepen maken LRP voor de gebruikers in uw gemeente onoverzichtelijk, 

terwijl het ook zorgt voor een onnodige systeembelasting. Soms zijn groepen per ongeluk 

aangemaakt (bv. van een selectieresultaat) of zijn ze ooit gemaakt voor iets waar ze niet echt 

geschikt of bedoeld voor zijn  (bv. bezorgwijken). 

De helpdesk adviseert u m.b.t. dit laatste graag over een goed alternatief! 

Wij verzoeken u om binnenkort de groepen die in LRP aanwezig zijn te beoordelen en (als u ze 

inderdaad niet meer gebruikt) te verwijderen. Iedere LRP-gebruiker kan de eigen groepen 

verwijderen, groepen zonder eigenaar kunnen door de lokaal beheerder worden verwijderd. 
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Basistrainingen 

Voor nieuwe gebruikers die nog niet of nauwelijks met LRP hebben gewerkt, geeft een drietal 

enthousiaste vrijwilligers maandelijks basistrainingen in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. 

Alle informatie hierover vindt u op LRP-netwerk; daar u zich ook kunt aanmelden.  

Bent u al langere tijd LRP gebruiker en heeft u behoefte opfrissing of uitbreiding van uw kennis op 

bepaalde onderdelen, neem dan contact op met de helpdesk (lrp-help@pkn.nl), wij zoeken dan met u 

naar een geschikte mogelijkheid. 

De geplande data van de trainingen:  

Lokaal beheer: maandag 11 februari en 25 maart  (16:30 - 21:00 uur)  

Ledenadministratie: dinsdag 12 februari en 26 maart  (9:30 - 16:30 uur)  

Bijdragenadministratie: donderdag 14 februari en 28 maart  (9:30 - 16:30 uur) 

 

 

Bereikbaarheid helpdesk 

De helpdesk is open van maandag t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur. 

Wilt u uw vraag of probleem bij voorkeur via email lrp-help@pkn.nl (graag ook de naam van uw 

gemeente en uw mobiele nummer vermelden!) of via het contactformulier aan ons doorgeven? Wij 

doen ons best om u zo snel mogelijk te antwoorden. 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2019.  

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, het LRP-team. 
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Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

unsubscribe from this list. 
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