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Wijziging tarief belkosten.
Per 1 april 2010 heeft KPN het tarief
voor bellen fors verhoogd. sIKN/DCT
Net heeft de verhoging echter kunnen beperken
tot een stijging van maximaal 12% in relatie tot
het Belbasis-abonnement. De prijswijziging is
inmiddels ook doorgevoerd bij het berekenen van
de telefoontikken voor kerktelefonie vanaf 1 april
2010.
Dit houdt in dat deze kosten met de facturatie in
mei over de maand april voor de eerste maal
worden berekend. Mede met het oog op de
vieringen rondom Pasen zal de komende factuur
dan ook hoger kunnen uitvallen dan u normaliter
gewend bent.
Wij verzoeken u dit bericht tevens door te geven
aan uw administratief contactpersoon. Misschien
wil het administratief contactpersoon voortaan
graag zelf de nieuwsflits ontvangen om op de
hoogte te blijven; dat kan! In sIKN Beheer kan
onder zijn of haar adresgegevens worden
aangevinkt dat men de nieuwsflits wil ontvangen.
Er moet dan echter wel een e-mailadres bekend
zijn.
Interesse in voorlichtingsbijeenkomst
Kerktelevisie?
Tijdens de kerkbeheerdersdag en de beurs Kerk
& Gemeente 2010 is de Kerktelevisie-oplossing
gepresenteerd. Misschien was u niet in de
gelegenheid om de kerkbeheerdersdag of de
beurs te bezoeken maar bent u wel
geïnteresseerd in voorlichting over Kerktelevisie.
Heeft u interesse in deelname aan een
voorlichtingsbijeenkomst dan vernemen wij dat
graag van u via info@sikn.nl . Met deze
informatie kunnen wij eventueel regionale
voorlichtingsbijeenkomsten organiseren!
Informatie over uw kerk in sIKN-Beheer:
binnenkort zoeken op denominatie mogelijk.
Eind juni zal de eerstvolgende update van sIKNBeheer plaatsvinden. In deze update zal onder
andere worden verwerkt dat het mogelijk wordt
kerken te zoeken op denominatie.
Op dit moment kan op www.kerkomroep.nl
worden gezocht op plaatsnaam, kerknaam,
kerken die op dit moment online zijn en op
provincie – dit zijn de mogelijkheden zoals te zien
rechtsboven aan de startpagina. Na de update
zal hier ook denominatie tussen worden
geplaatst.
Wanneer een luisteraar dan een denominatie
invult, zal de website www.kerkomroep.nl in de
database van sIKN-Beheer gaan zoeken naar de
opgegeven denominatie en de beschikbare
kerken in een lijst tonen.

Vanzelfsprekend kan dit alleen goed werken
wanneer ook bij de kerken de denominatie is
ingevuld! U kunt nu reeds controleren of bij uw
kerk reeds iets staat ingevuld. Dit kunt u doen
door in te loggen in sIKN-Beheer en naar het
zendpunt te gaan. Onder het zendpunt treft u (op
dit moment nog) de kop “modaliteit” aan. Hier
kunt u uit de lijst uw keuze maken.
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

Aangeboden apparatuur.
De PKN Gemeente Breukelen biedt 10
Kerkwebradio’s uit 2004 aan. Bent u
geïnteresseerd in de overname van
deze apparatuur dan kunt u contact opnemen
met dhr. H.P. Vermaat, bereikbaar via telefoonnummer 0346 – 261817.
Vanzelfsprekend zal de overgenomen apparatuur
nog wel in het sIKN Beheersysteem “verplaatst”
moeten worden naar de kerk die de apparatuur
overneemt. Voor deze omzetting worden
eenmalige administratiekosten van € 29,75
(inclusief BTW) berekend door sIKN. Voordat
omzetting plaats kan vinden, ontvangen wij graag
een door beide partijen (verkoper en koper)
ondertekend document waaruit blijkt dat
overname
akkoord
is.
Wanneer
het
gedeactiveerde apparatuur betreft zal omzetting
binnen enkele werkdagen plaats kunnen vinden.
Wanneer het nog actieve apparatuur betreft, zal
omzetting na facturatie plaatsvinden zodat er
geen kosten meer aan de betreffende apparatuur
gekoppeld zijn die niet voor de nieuwe kerk zijn
bestemd.

Ontvangt u deze nieuwsflits en bent u geen technisch contactpersoon meer, dan kan de beheerder van uw kerk via sIKN beheer
aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen. Eventueel kunt u ook contact opnemen met de sIKN Helpdesk om u
uit te schrijven. De sIKN Helpdesk is bereikbaar via e-mail op helpdesk@sikn.nl of per telefoon op 0182 – 750 545.

