Nieuwsflits sIKN april 2009.
Nabestellingen apparatuur; Hemelvaart en
Pinksteren.
De komende periode liggen er weer diverse
feestdagen in het verschiet. De ervaring leert dat
kerken voor die tijd extra apparatuur bestellen om
aan de vraag van de luisteraars te kunnen
voldoen.
Wanneer u er zeker van wilt zijn dat (nieuwe)
luisteraars met Hemelvaart voorzien zijn van
apparatuur, dan dient u uiterlijk maandag 11 mei
uw bestelling te hebben geplaatst. Wanneer u met
het oog op Pinksteren apparatuur wilt nabestellen
dan dient uw bestelling uiterlijk maandag 18 mei te
plaatsen. Op die manier kunnen wij er zeker van
zijn dat u de apparatuur tijdig in huis heeft.
Vermeldt u eventueel op het
nabestelformulier dat u de
apparatuur
voor
de
desbetreffende feestdag(en) in
huis wilt hebben, dan wordt er
extra aandacht aan besteed!
Het nabestelformulier treft u aan onder de
volgende link: http://www.sikn.nl/administratieveformulieren/nabestellen.pdf
Met de informatie uit het formulier kunnen wij uw
bestelling snel verwerken en u zo spoedig
mogelijk voorzien van de gewenste apparatuur. U
kunt het formulier per post, per fax of ingescand
per e-mail retourneren.
Een laatste punt van aandacht voor het bestellen
van apparatuur: alleen die bestellingen geplaatst
door
de
in
sIKN-Beheer
genoemde
contactpersonen kunnen in behandeling worden
genomen. Op die manier willen wij voorkomen dat
er voor uw kerk bestellingen kunnen worden
geplaatst door personen die daar geen
zeggenschap over hebben. Tenslotte hebben
bestellingen betrekking op uw financiën!

Administratieve zaken: graag uw aandacht
voor het volgende!
Incasso? Dan is zelf betalen niet meer nodig!
Het is mogelijk om uw factuur inzake
kerktelefonie automatisch te laten incasseren.
Dit scheelt tenslotte veel handelingen
(daarmee tijd) en levert gemak op. Veel
penningmeesters geven dan ook de voorkeur
aan deze manier van betalen. Met het
rouleren van deze functie tussen personen is
echter niet altijd voor iedereen duidelijk dat
een factuur automatisch wordt afgeschreven
en dan worden facturen zowel geïncasseerd
als betaald.
Wanneer uw factuur automatisch wordt
geïncasseerd dan staat dit onderaan op het
voorblad van de factuur. Bij twijfel kunt u dit
dus altijd even nakijken.
Mocht u graag gebruik gaan maken van de
mogelijkheid tot automatische incasso dan
kunt u een incassoformulier downloaden van
onze website,
http://www.sikn.nl/administratieveformulieren/incasso.pdf
Voorlichtingsbijeenkomst in Vlissingen op
zaterdag 6 juni 2009.
Op zaterdag 6 juni 2009 zal er een
voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden
van sIKN te Vlissingen. Kerken die interesse
hebben in een oplossing van sIKN kunnen hier
terecht voor meer informatie en een
demonstratie van de apparatuur.

Contactgegevens sIKN.
sIKN
Postbus 264, 2740 AG Waddinxveen
Brugweg 56, 2741 KZ Waddinxveen

Kent u kerken die nog geen of een oud
kerktelefoonsysteem hebben? Attendeert u
hen dan op deze voorlichtingsbijeenkomst! Zo
helpt u tenslotte ook uw collega-kerken.

Telefoon Algemeen
Fax Algemeen
Website Algemeen
E-mail Algemeen

0182 - 750 520
0182 - 750 599
www.sikn.nl
info@sikn.nl

Kerken die graag deze bijeenkomst zouden
willen bijwonen, kunnen contact opnemen met
sIKN
of
zich
aanmelden
via
bijeenkomst@sikn.nl

Telefoon Helpdesk
E-mail Helpdesk

0182 - 750 545
: helpdesk@sikn.nl

Een definitieve uitnodiging zal per post worden
toegezonden.

