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Actie Wie Opmerking 
Ingevuld formulier ontvangen 
op postadres 

Voorzitter  

Controleert of formulier 
compleet is 

Voorzitter  

Stuurt welkom mail naar 
nieuw lid. 

Voorzitter BCC: naar alle 
bestuursleden. 

Stuurt formulier door naar 
ledenadministratie 

Voorzitter Gescande versie en 
overhandigd later 
origineel. 

Ledenadministratie 
Werkt ledenlijst bij 

Vicevoorzitter  

Indien al HOG-lid, werkt info 
bij op website: 
members.hog,com 

Vicevoorzitter  

Slaat getekend formulier op 
in administratie 

Vicevoorzitter  

Stuurt informatie nieuw lid 
door: 

Vicevoorzitter Bijgewerkte ledenlijst 
naar alle bestuursleden* 

Stuurt rekening naar nieuw 
lid 

Penningmeester Contributie + inschrijfgeld 

Voegt nieuw lid toe aan 
distributielijst 

Secretaris  

Voegt nieuw lid toe aan 
ledenlijst Delta website 

Webmaster  

Geeft nieuw lid toegang tot 
afgeschermd deel van Delta 
website 
 

Webmaster  
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Actie Wie Opmerking 
Informatie ontvangen door 
wie dan ook, altijd naar 
leden administratie. 

Allen  

Werkt ledenlijst bij met 
nieuwe gegevens 

Vicevoorzitter  

Indien HOG-lid geworden, 
werkt ook info bij op 
website: members.hog,com 

Vicevoorzitter  

Stuurt wat gewijzigd is door 
naar alle bestuursleden 

Vicevoorzitter Bijgewerkte ledenlijst* 

Indien ander e-mailadres, 
Past distributielijst aan 

Secretaris  

Indien ander postadres, past 
distributielijst aan voor 
jaarlijkse rekeningen. 

Penningmeester  

Indien ander 
telefoonnummer, past 
ledeninformatie op website 
aan. 

Webmaster Mits lid heeft aangegeven 
geen bezwaar te hebben 
dat zijn telefoonnummer 
op de site staat. 
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Actie Wie Opmerking 
Informatie ontvangen door 
wie dan ook, altijd naar leden 
administratie. 

Allen  

Verwijdert lid uit ledenlijst Vicevoorzitter  
Indien HOG-lid, werkt ook 
info bij op website: 
members.hog,com 

Vicevoorzitter  

Stuurt afmelding door naar 
alle bestuursleden 

Vicevoorzitter Bijgewerkte ledenlijst* 

Stuurt bedank-mail naar oud-
lid 

Voorzitter  

Vraagt of hij/zij het 
inschrijfformulier terug wil 
hebben. 

Voorzitter  

Verwijdert lid uit 
distributielijst 

Secretaris  

Verwijdert lid uit 
distributielijst voor jaarlijkse 
rekeningen 

Penningmeester  

Verwijdert lid uit ledenlijst 
Delta website 

Webmaster  

Trekt toestemming in tot 
afgeschermd deel van Delta 
website. 

Webmaster  
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