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E r zijn nogal wat abonnees van Noorder-
breedte die klachten hebben mbt. de
(leden)administratie en de inning van de

abonnementsgelden. Vaak zijn deze klachten
terecht. Eén van dé oorzaken is het feit dat
Noorderbreedte een tijdschrift is dat prak-
tisch geheel verzorgd wordt door vrijwil-
ligers. Mede hierdoor is het aantal bij de
ledenadministratie betrokkenen betrekkelijk
groot en kan de organisatie van hun werk-
zaamheden niet altijd even strak zijn. Een
tweede reden is dat het abonneebestand en de
inning van de abonnementsgelden 'gekom-
puteriseerd' is met software die niet specifiek
voor de behoeften van een tijdschrift als
Noorderbreedte is ontworpen. Eén van de
gevolgen hiervan is bv. dat mensen die laat in
het kalenderjaar lid zijn geworden hun beta-
lingsverzoek als (tweede) herinnering krijgen
aangeboden. Een ander gevolg is dat bij
kado-abonnementen alleen de ontvanger in
het bestand kan worden opgenomen; ook
hierdoor ontstaan nogal wat vervelende ver-
gissingen. Voor alle (terechte) klachten bie-
den wij hierbij onze exkuses aan.

Ondanks het feit dat problemen nooit
geheel vermeden kunnen worden willen we
proberen met een aantal maatregelen
eventuele oorzaken zoveel mogelijk weg te
nemen. Uw medewerking is hierbij in het vol-
gende van belang.

Nieuwe abonnementen
Nieuw opgegeven abonnees krijgen na

hun schriftelijke of eventueel telefonische
opgave een bevestigingsbrief. Ingesloten is
een akseptgirokaart waarop het abonne-
mentsgeld vermeld staat voor de rest van het
lopende jaar (een evenredig deel van het jaar-
lijkse abonnementsgeld) plus het bedrag voor
eventueel toe te sturen, reeds verschenen
nummers (inkl. port). Vermeldt daarom bij

uw opgave, naast uw volledige naam en
adres, ook of u evt. reeds verschenen num-
mers van het lopende jaar wilt ontvangen.
Maak bij betaling uitsluitend gebruik van de
u toegestuurde akseptgirokaart. Na ont-
vangst van het verschuldigde bedrag wordt u
in het abonneebestand, tevens verzendlijst,
opgenomen.
NB Het is mogelijk dat wij uw storting ont-
vangen op een moment dat het abonnee-
bestand vóór het eerstvolgende nummer niet
meer kan worden gewijzigd. U krijgt dan het
eerstvolgende nummer zonder portokosten
separaat toegestuurd.

Kado-abonnementen
De invoering van kado-abonnementen

verloopt volgens eenzelfde systeem als de
invoering van nieuwe abonnementen met
dien verstande dat de gever na betaling niet
in het komputerbestand wordt opgenomen.
De ontvanger krijgt vóór het aflopen van het
kado-abonnement hierover bericht, waarbij
tevens wordt gevraagd of hij of zij voor eigen
rekening abonnee wil blijven.
Kado-abonnementen kunnen gegeven wor-
den voor één jaar of een veelvoud daarvan.
Ook is het systeem van toezending van reeds
verschenen nummers van het lopende jaar
(portokosten voor rekening van de gever)
mogelijk. Uitermate belangrijk is dat u naast
uw eigen naam en adres ook de volledige
naam en adresgegevens van de ontvanger
vermeldt. Ook bij kado-abonnementen wordt
u dringend verzocht te betalen via de u toege-
stuurde akseptgirokaart.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan

Marja van Veen, Vierkantsdijk 35,8862 BE
Harlingen met vermelding van het oude en
nieuwe adres. Bij voorkeur door de wikkel in

te vullen en in zijn geheel op te sturen.
Opzeggingen en klachten etc. dienen schrif-
telijk te geschieden, liefst onder opgave van
volledig adres en het abonneenummer, even-
eens naar Vierkantsdijk 35, 8862 BE Harlin-
gen.
Verzoeken om extra, losse nummers dient u te
richten aan de penningmeester, Winschoter-
weg 2, 9723 CG Groningen.

Betalingen
Voor de betaling van uw abonnements-

geld krijgt u elk jaar een voorbedrukte
akseptgirokaart toegestuurd. U wordt ver-
zocht te betalen met deze akseptgirokaart.
Afwijkingen hiervan kosten nogal wat geld
en werken fouten in de hand. Mocht u op een
andere wijze betalen, vermeldt dan op uw
stortingsformulier altijd naast uw naam en
adres de periode waarop de betaling betrek-
king heeft en zo mogelijk uw abonneenum-
mer.

Vermeldt op de akseptgirokaart geen adreswij-
zigingen etc. maar doe dit apart (zie onder
adreswijzigingen).

Met de aanpassing in de abonnementen-
administratie én uw medewerking hopen wij
in het vervolg problemen tot een minimum
te kunnen beperken.
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