
 
 
 

 

 
 
 
 
Jaargang  19                               Uitgave  4                     december 2017 
 
In dit nummer informatie over: 
 

• Herhaling bericht automatisering 
• Collectieve verzekeringen 

• Tarieven 2018    e-mail : post@stk-drenthe.nl 
• Jaarovergang en fijne feestdagen internet:  www.stk-drenthe.nl 

      telefoon:   0593-540093 

 
 
Herhaling bericht 
automatisering 

 
Per 1 januari 2018 zullen wij zoals 
eerder aangekondigd niet langer 
gebruik maken van de software Cobra 
en het bijbehorende maatwerkpakket 
CobraSport. Wij gaan dan werken 
met het programma AFAS. 
 
Met het programma AFAS gaan wij 
via de e-mailadressen communiceren. 
 
Voor de trainers/sportleiders 
betekent dit dat zij hun loonstrook op 
die wijze gaan ontvangen. 
Voor verenigingen zullen de 
maandelijkse facturen per e-mail 
verzonden gaan worden. 
 
Zorg daarom voor opgave van een 
juist e-mailadres. Mocht u twijfelen 
wat aan ons is doorgegeven, stuur 
dan sowieso een mailtje (gestuurd 
met het e-mailadres wat juist is) met 
als onderwerp “doorgeven e-
mailadres” . 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!! BELANGRIJK !!!!!!!!!!!!!!!!!  
Voor de trainers/sportleiders hierbij 
NOGMAALS het bericht dat het 
inloggen via het portaal verdwijnt 
waarmee ook de gegevens en historie 
daar verloren gaat. Zie ons advies in 
onze vorige nieuwsbrief om 
documenten op uw eigen pc of op 
papier veilig te stellen.  
 

 

Collectieve verzekeringen 

 
 
STK Drenthe heeft collectieve (zorg) 
verzekeringen bij Zilveren Kruis en 
Univé voor haar werknemers. 
 
Voor zorgverzekeringen geldt dat je 1 
keer per jaar mag wisselen van 
zorgverzekering en wel op 1 januari 
van elk jaar. Wilt u een nieuwe 
verzekering afsluiten dan dient de 
oude verzekering vóór 1 januari te 
zijn opgezegd. 

 
Hiervoor kunt u op internet via de 
website zk.nl/stk uw premie 
bekijken. 
 

 
 
 
Hiervoor kijkt u op  
www.unive.nl/zorgverzekering/pre
mieberekenen-en-afsluiten en 
vermeldt u de naam STK Drenthe. 
 
 
  

 

INFORMATIEBLAD 



Tarieven 2018 

 
Het bestuur van STK Drenthe heeft in 
haar vergadering van november 
besloten de tarieven voor de 
dienstverlening niet te verhogen en 
ongewijzigd te laten. 
 
Dat betekent dat de volgende 
percentages ONGEWIJZIGD blijven: 
3,5%  ziekterisico 
4%  kosten STK 
 
De tarieven voor onze dienst-
verlening blijven dus op het zelfde  
niveau als per 1 januari 2016 !!! 
 
Wel zal er zoals in april 2017 
aangekondigd een bijdrage van € 75 
per vereniging in rekening gebracht 
worden voor het lidmaatschap van de 
werkgeversvereniging (NIDS, voluit 
Netwerk in de Sport). Deze bijdrage is 
een jaarbedrag welke apart op de 
factuur van 2018 in rekening wordt 
gebracht. Deze (gereduceerde) 
bijdrage draagt STK af aan de NIDS. 
NIDS zorgt onder meer voor de 
totstandkoming en informatie-
voorziening van de CAO. De bijdrage 
zal in 2019 wellicht verlaagd kunnen 
worden omdat er nu ook de 
verwachting is dat er voor het eerst in 
jaren een meerjarige cao zal worden 
afgesloten met de FNV. 
 
De overige werkgeverspremies (die wij 
moeten afdragen aan de 
belastingdienst, zoals  WW, ZVW, 
WIA, sectorpremie en WHK) treft u in 
januari 2018 aan op het inlegvel. 
Hierdoor kan het zijn dat de 
maandelijkse nota in januari afwijkt 
t.o.v. december. Voor de sportleiders 
die deelnemen aan de pensioen-
regeling geldt dat de pensioenpremie 
gelijk blijft, alleen gaat de instaptrede 
van 90% naar 100%. Hierdoor stijgen 
de kosten voor de verenigingen licht 
en daalt het netto loon van die 
sportleiders ook iets. 
De loonheffing wijzigt ook elk jaar   
waardoor ook het nettoloon van de 
werknemers in januari afwijkend kan 
zijn van dat van december. Vanaf 
januari zien de werknemers hun 
brutoloon gespecificeerd (per 
vereniging). Hiermee gaat een 
langgekoesterde wens in vervulling. 
 
  

Jaarovergang en fijne 
feestdagen 

 
Wij kunnen uiterlijk t/m 8 januari 
2018 CORRECTIES verwerken die 
betrekking hebben op 2017. Na die 
tijd kan er niets meer over 2017 
gecorrigeerd worden. 
 

 
 
Controleer daarom uw laatste nota of 
salarisstrook extra en stuur 
contracten met ingangsdatum in 
2017 vóór 8-1-2018 naar ons toe. 
Omdat de postverwerking in deze 
periode ook vaak vertraging oplevert 
is ons advies om eerst een scan te 
maken en deze aan ons per e-mail te 
sturen alvorens u het fysieke contract 
op de post doet. 
 
Jaaropgaves worden in 2018 per post 
verstuurd omdat het inloggen in het 
portaal stopt. 
 
Het bestuur en medewerksters van 
STK Drenthe wensen u tenslotte 
fijne feestdagen en een sportief en 
succesvol 2018 !!! 
 
Het bureau van STK is gesloten van 
vrijdagmiddag 22 december 2017 om 
12.00 uur t/m maandag 1 januari 
2018.  
 
Ziek- en hersteld meldingen in deze 
periode graag melden via ons e-
mailadres: post@stk-drenthe.nl 
 
Op dinsdag 2 januari 2018 zijn we 
weer aanwezig. 
 
  

 
Deze nieuwsbrief wordt op papier verstrekt aan 
verenigingen en de sportleiders ontvangen deze 
nieuwsbrief nog in het (salaris)portaal. 
 
Tevens kunt u alle nieuwsbrieven nalezen op 
onze website www.stk-drenthe.nl 


