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Inhoud LRP Nieuwsbrief

Einde van de oude selecties  
Graag een bezoekadres invullen ! 
Bereikbaarheid LRP-helpdesk 

Einde van de oude selecties

Met de LRP-update van 20 juni zijn alle voorbereiding getroffen om de oude selectiefunctie uit LRP
te verwijderen.  De oude selecties verdwijnen op 24  juni a.s. 
De nieuwe selecties zijn ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep, samengesteld uit
een representatieve groep gebruikers.  Mede hierdoor én door de 11 maanden dat oude en nieuwe
selecties voor een soepele overgang naast elkaar aanwezig waren, zijn wij ervan overtuigd dat u
de nieuwe selecties als een verbetering zult ervaren.  Hieronder nog een paar aandachtspunten,
deels uit het vorig jaar gepubliceerde stappenplan:

Helpfunctie: via de knop Help (rechtsboven  in het overzicht van de selecties) is een
uitgebreide helpfunctie beschikbaar met praktische informatie, tips en video’s.

Bijdragenadministratie, fondsen: op 24 juni worden de oude selecties die in fondsen zijn
opgenomen vervangen door nieuwe. Tenminste, als u gebruik maakt van de mogelijkheid
om in het overzicht van oude selecties het nummer van de nieuwe op te nemen. Deed u dit,
dan worden in uw fondsen de oude selecties automatisch vervangen door nieuwe. Maakt(e)
u hiervan geen gebruik, dan is er in uw fonds per 24 juni a.s. geen selectie meer aanwezig.
Dat is geen probleem: u kunt de nieuwe fondsselectie maken en op de gebruikelijke manier
in het fonds opnemen.

Uitsluitingen in de oude selecties: deze komen als zodanig niet terug in de nieuwe
selecties. U kunt de oude uitsluitingen (voor zover nog actueel!) opnemen in een groep en
deze groep in het blok Overig uitsluiten van de selectie.

Extra insluitingen in de oude selecties: hiervoor geldt hetzelfde. U kunt de gemaakte groep
aan de nieuwe selectie toevoegen in het blok Resultaat.

In het blok Resultaat van een nieuwe selectie kunt u via de gelijknamige knop een Uitdraai
maken van gezins- en persoonskaarten, etiketten, formulieren voor nieuw-
ingekomenbezoek, brieven en looplijsten. De functie Uitdraai onder het menu
Dienstverlening is daarmee overbodig geworden en verdwijnt  begin juli a.s.

Overzichten van m.n. verjaardagen en jubilea maakt u voortaan via de functie Overzichten,
die sinds medio 2018 beschikbaar is. Om niet op meerdere plekken in LRP vergelijkbare
functies te hebben, kunt u voor verjaardagen en jubilea  de nieuwe selecties niet gebruiken.

Graag een bezoekadres invullen !

Op 20 juni 2019 ontvingen de colleges van kerkrentmeesters en diakenen een brief  over de op



handen zijnde collectieve inschrijving van alle gemeenten en diaconieën in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel (KvK). Reden hiervoor is een sterk toegenomen vraag vanuit
kerkelijke gemeenten naar een zg. KvK-nummer, mede vanwege de introductie van e-Herkenning.
De overheid gaat met e-Herkenning de digitale communicatie met rechtspersonen onderhouden.

 

Voor deze collectieve inschrijving zijn al gegevens als RSIN nummer en de college-adressen in
LRP aanwezig. In feite ontbreekt alleen een bezoekadres nog. In het gemeentedossier van LRP is
daarom onder tabblad Bestuurlijke gegevens hiervoor ruimte gemaakt.  De lokaal beheerder en de
ledenadministrateur kunnen als bezoekadressen van de colleges van kerkrentmeesters en
diaconie één van de in LRP opgenomen kerkgebouwen aanwijzen. De keus is bewust beperkt tot
kerkgebouwen, omdat bezoekadressen niet naar natuurlijke personen mogen leiden. 
Voor meer informatie: zie deze bijlage 

Bereikbaarheid LRP-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 e-mail 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 september 2019.

 

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, het LRP-team.
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Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar lrp-help@protestantsekerk.nl
Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? 
U kunt zich hier uitschrijven.


