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Aankondiging wijziging toezending factuur. 
Per 1 februari wordt er een wijziging doorgevoerd in 
het toezenden van de maandelijkse factuur voor die 
kerken die de gehele factuur per e-mail ontvangen. 
Vanaf dat moment zult u (of het administratieve 
contactpersoon) een factuur ontvangen in PDF-
formaat, een standaard waarbij de lay-out van de 
factuur behouden blijft, ook als u deze afdrukt.  
 
Daarnaast zal de factuur te downloaden zijn via 
sIKN-beheer. Vanaf 1 februari zal de factuur na 
ontvangst van het e-mailbericht maandelijks terug te 
vinden zijn onder het tabblad “Producten” in sIKN-
Beheer onder de kop “Facturen”. De facturen zullen 
18 maanden voor zowel de technische als 
administratieve contactpersonen inzichtelijk blijven 
in het systeem, daarna zal elke nieuwe factuur een 
eerdere factuur vervangen.  
 
Om de factuur te kunnen openen, zult u op uw PC 
het programma Adobe Reader dienen te installeren. 
Dit is een gratis programma en dit kunt u via deze 
link downloaden en installeren. De link zult u ook 
aantreffen in het linkermenu van sIKN-beheer: 
http://get.adobe.com/nl/reader/ Mocht uw PC reeds 
beschikken over dit programma dan hoeft u verder 
niets te doen.  
 
Met het toezenden van de facturen in PDF zal er 
tevens iets wijzigen in de toezending per post. Op 
dit moment wordt aan het administratieve 
contactpersoon de factuur per e-mail verzonden en 
ontvangt men het hoofdblad van de factuur ook nog 
per post. Dit gaat ook wijzigen; wanneer u de 
factuur in zijn geheel per e-mail ontvangt, zal er 
geen hoofdblad van de factuur meer toegezonden 
worden per post en zal alles digitaal zijn.  
 
Voor die kerken die geen e-mailadres hebben 
opgegeven bij het administratief contactpersoon 
verandert er niets en zal de factuur gewoon per post 
verzonden worden.  
 
Kerkbeheerdersdag zaterdag 3 maart 2012: 
U heeft nog een week de tijd om u in te 
schrijven! 
Zoals u reeds via deze nieuwsflits, per 
e-mail en per brief heeft kunnen 
vernemen, zal de kerkbeheerdersdag 
van 2012 worden gehouden op 
zaterdag 3 maart 2012 te Bunnik.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
U heeft nog tot en met vrijdag 3 februari de tijd om u 
in te schrijven voor deze dag! Inschrijven kan zowel 
digitaal als met het formulier wat u per post 
ontvangen heeft.  Bent u zelf niet in de 
gelegenheid? Misschien dat iemand anders dan 
namens uw kerk gebruik kan maken van deze 
uitnodiging! 
 
Niet gebruikte ontvangers? Bespaar geld!  
Het kan voorkomen dat u apparatuur op voorraad 
heeft voor het geval u ergens snel de mogelijkheid 
voor meeluisteren met de kerk wilt kunnen 
aanbieden. Of er staat apparatuur bij een luisteraar 
die langere tijd niet in de gelegenheid is om ervan 
gebruik te maken.  
 
U als beheerder heeft de mogelijkheid om zowel 
KWR- als kabelontvangers te deactiveren. Voor 
deze ontvangers zullen dan geen abonnements-
kosten berekend worden.  
 
Deze mogelijkheid is opgenomen in het tabblad 
“administratief” van de desbetreffende ontvanger. 
Wanneer u het vinkje bij “actief” uitzet, zorgt dit voor 
het deactiveren van de ontvanger. Let op dat indien 
u een gedeactiveerd apparaat weer wilt plaatsen, u 
deze in sIKN beheer eerst weer actief maakt!  
 
sIKN staat op de beurs Kerk & Gemeente 2012 te 
Utrecht! 
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart vindt de 
inmiddels twee-jaarlijkse beurs Kerk & Gemeente 
weer plaats in Utrecht. Vanzelfsprekend zal sIKN 
tijdens deze beurs ook weer vertegenwoordigd zijn. 
U bent vanzelfsprekend van harte uitgenodigd!  

 
Wilt u nu vast meer informatie over deze beurs dan 
kunt u terecht op de website  
www.kerkengemeente.nl U kunt zich via de website 
alvast aanmelden voor een bezoek, wanneer u zich 
vóór 15 maart registreert, zijn er geen entreekosten 
van toepassing!  
 
 
 
 

 

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. 


