
  

Ledenadministratie 

Volvo Klassieker Vereniging
- 4000 leden / 13000 gebruikers (forum toegang)
- 50 jaar geleden opgericht
- Vroeger dbase3+ / clipper omgeving
- Daarna eigen omgeving
- Sinds 8 jaar geïntegreerd in de Joomla website



  

Verenigings auto’s 

 



  

Uitgangspunten 

Meerdere lidtypes mogelijk
Lid moet zelf zijn gegevens kunnen aanpassen
Lid kan meerdere autos bezitten
Contributie betalingen bewaren
Incasso’s aanmaken
Modelbrieven



  

Basis component 
Gebruik gemaakt van Component Creator
Validaties aangepast (uniek lidnummer, E-mail 
adres)
Implementatie modelbrieven
Later nog tabellen toegevoegd
Veel aanpassingen (rapportages / nieuwe velden)
Wekelijkse controles verschoven naar Cron jobs
demo



  

Registreren 

Standaard Joomla registratie vervalt en is             
         vervangen door eigen keuze optie
- Verschil in lidtype mogelijk
- Meerdere velden bij registratie (naw etc.)
- Via plugins koppelen aan users tabel
- Kunnen toekennen van lidnummer in plaats van 
    eigen gekozen user naam



  

Lidnummers 
5 posities met voorloop nullen.
Lidnummer 123 staat in database als 00123
Inloggen moet wel kunnen als 123
- plugins voor authentication (LDAP/ Gmail / 
Joomla) aangevuld met eigen plugin om 
voorloopnullen toe te voegen. Authentication 
Joomla niet actief gezet
demo



  

Corehacks ivm lidnrs

Reset password moet aangepast worden ivm 
voorloopnullen

Als plugin Joomla authentication wijzigt, dan ook 
doorvoeren in eigen authentication plugin



  

Incasso’s
– Een keer per jaar wordt de contributie 
klaargezet (hoogte contributie wordt jaarlijks 
onthouden)
– Incasso bestanden worden per batch van 950 
betalingen aangemaakt
– Na bijschrijving worden alle contributies als 
betaald gezet (met negatief bedrag)
demo



  

Modelbrieven
Mogelijkheid om vanuit de administratie een 
modelbrief te sturen met gegevens van een lid. bv. 
Welkomstbrief (PDF/print of e-mail)

Definitie van aantal velden #veld# en ##veld## in 
brieven. Tijdens aanmaken van de brief worden 
deze velden vertaalt door daadwerkelijke data
demo



  

Rapportages

Diverse rapportages en overzichten
– Bewaking contributies
– Adres bestanden voor magazine
– Adres bestand voor ‘speciale’ leden
– Adres bestand voor ledenpas



  

Taxatie
Vereniging heeft taxateurs en kunnen verenigings 
auto’s (>25 jaar) taxeren voor verzekering

– Koppeling met ledenadministratie (sinds kort)
– Admin kant bereikbaar via voorkant (Admin

exile)
– Met javascript velden invullen n.a.v. keuze (lid /

auto)
demo
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