Zeist, 21 mei 2015
Betreft: Fusie/ Opzegging
Geachte Vereniging,
Als gevolg van de opheffing of fusie van uw vereniging, kunt u geen gebruik meer maken van
de Sportlink producten.
Wat betekent dit voor u?
Vanuit de uw bond had u de beschikking over de Sportlink Club én Club.Contributie. Dit
wordt naar aanleiding van de opzegging/fusie automatisch stopgezet.
Maakt u echter ook gebruik van de volgende Sportlink producten?





Club.Boekhouding
Club.Vrijwilligers
Club.Opleidingen
Club.Websites

Dan dient u deze Sportlink product(en) schriftelijk op te zeggen. U kunt uw opzegging sturen
of mailen naar:
Sportlink Services BV
Postbus 515
3700 AM, Zeist
facturatie@sportlink.com
Zet al uw gegevens nu over
U heeft uiteraard nog de mogelijkheid om alle gegevens uit uw Sportlink producten te halen.
Dit dient u te doen, omdat Sportlink Club vanaf het moment dat uw bond de fusie/ opheffing
heeft verwerkt niet meer beschikbaar is. U kunt vanaf dat moment niet meer inloggen. Hierin
bieden wij u graag de volgende ondersteuning d.m.v. de volgende handleidingen.
Contributiemodule:





Overzicht openstaande posten
Zoekscherm contributie – journaalposten
Zoeken contributiefacturen en aanmaningen
Machtigingen opnieuw afdrukken
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Saldilijst contributieleden
Daarnaast raden wij u aan om de saldilijst contributieleden tot het moment van de
opzegging/fusie uit te draaien. Hiervoor neemt u de volgende stappen:
1. Klik in Sportlink Club op het menu Contributie
2. Kies Saldilijst contributieleden
3. Vul de gewenste datum in en klik op het vergrootglas
Club.Boekhouding
Vanaf het moment dat de fusie/ opheffing door de bond verwerkt is heeft u nog 90 dagen de
beschikking over Club.Boekhouding, zodat u alles netjes kunt afronden.
Om alle gegevens uit Club.Boekhouding van Sportlink Club te halen, kunt u gebruik maken
van de volgende handleidingen:



Rapportages Club.Boekhouding
Schermrapporten Club.Boekhouding

Auditfiles
Daarnaast is het mogelijk om de audit file aan te maken en op te vragen. Dit zijn de
gegevens die u kunt gebruiken voor de belastingdienst.
Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Ga naar menu item Boekhouding
2. Kies Instellingen
3. Kies aanmaken audit file of opvragen audit file
Heeft u nog vragen?
Wij hopen u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben over de stappen die u
dient te nemen. Heeft u nog vragen, dan horen wij het graag van u.
Met vriendelijke groet,
Sportlink Servicedesk
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