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Absolute deadline 8-12-2017
Mede door onze softwareovergang,
maar ook vanwege het aanleveren
voor het jaarwerk over 2017 willen wij
zowel de verenigingen als sportleiders
wijzen op de absolute deadline

van 8-12-2017.
Ná
die
datum
aangeleverde
wijzigingen
kunnen
niet
meer
meegenomen of gecorrigeerd worden
in 2017.
Waar moet u aan denken als
vereniging:
Zijn alle nieuwe contracten bij
ons
ondertekend
retour
gestuurd ?
Zijn alle wijzigingen in uren
doorgegeven
en
middels
contractwijziging ondertekend
retour door ons ontvangen ?
Zijn er sportleiders die eind
december gaan stoppen en is
ons dat gemeld ? (dan moet
het gereserveerde vakantiegeld
worden afgerekend)
Waar moet u aan denken als
trainer/sportleider:
Zijn mijn uren en contracten
juist en volledig (bijv. i.v.m.
meerdere verenigingen)
Check op uw loonstrook of uw
persoonlijke gegevens juist
zijn

e-mail :
internet:
telefoon:

post@stk-drenthe.nl
www.stk-drenthe.nl
0593-540093

Aandacht voor stoppen portaal
Doordat wij overgaan naar AFAS
stopt de toegang van het oude portaal
van Cobra voor onze werknemers.
Tot uiterlijk 21-01-2018 kunt u
als werknemer nog inloggen.
Wij adviseren u voor die tijd uw
gegevens te downloaden of indien
gewenst te printen.
Ook WIJ kunnen straks niet meer bij
die gegevens en kunnen bijvoorbeeld
niet meer oude jaaropgaven of oude
loonstroken verstrekken.
Ze worden wel bij onze oude
softwareleverancier “in the cloud”
bewaard (omdat er wettelijk een
bewaarplicht is) maar we kunnen er
niet meer bij zonder daarvoor extreem
hoge kosten te maken. Alleen in geval
van grote calamiteiten (en fouten in
de
aanlevering
naar
de
belastingdienst) zullen we er voor
kiezen te betalen om de software met
de oude gegevens weer voor ons
beschikbaar te krijgen, maar dat
zullen we niet doen voor een verloren
geraakte jaaropgave.
Daarom dient u uw eigen gegevens,
zoals loonstroken en jaaropgaves en
de digitaal gearchiveerde contracten
te downloaden en veilig te stellen op
uw eigen pc of elders in the cloud.

Ga hiervoor naar het portaal van
Cobra ( https://hrafdeling.ctbps.nl/).
(let op dat uw browser pop-ups
toestaat voor de website).
JAAROPGAVEN: kies de laatste
blauwe tegel “jaaropgaven”. Kies een
jaar en klik op tonen. Per jaaropgave
kunt u kiezen om het pdf bestand op
te slaan of te printen.
De paarse tegel jaaropgave laat alleen
de laatste zien. Dat is op dit moment
nog 2016 en rond 15 januari zullen
de jaaropgaves over 2017 gemaakt
zijn.
LOONSTROKEN:
kies
de
donkergroene tegel “loonstroken”.
Kies een jaar en klik op tonen. Per
loonstrookje kunt u kiezen om het pdf
bestand op te slaan of te printen.
DIGITALE CONTRACTEN: kies de
rode tegel “mij”. Kies vervolgens de
blauwe tegel “dossier”. Hier staan
onder het kopje arbeidsovereenkomst
de overeenkomsten die door ons
digitaal gearchiveerd zijn. U kunt er
voor kiezen het pdf bestand op te
slaan of af te drukken.
Staat er voor u geen contract dan
heeft u nog een ouder contract die
door ons niet digitaal is bewaard
maar alleen op papier en in onze
stalen kast zit op kantoor van STK.
Uit milieuoverwegingen adviseren wij
u bij voorkeur niet te printen, maar
de bestanden op te slaan, maar u
hebt hierin natuurlijk zelf de keuze.

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
emailadres” .
Als u als trainer/sportleider mailt,
vermeld
dan
uw
naam
en
geboortedatum erbij.
Als u mailt namens de vereniging,
vermeld dan uw functie en naam van
de
vereniging
erbij.
Zonder
tegenbericht sturen wij nota’s naar de
mailadressen van de penningmeester.
Op dit moment kunnen wij u nog niet
informeren hoe het complete traject
zal worden bij de ondertekening en
het versturen van contracten en
contractwijzigingen.
De complexiteit zit hem in het feit dat
wij verenigingen tegelijkertijd willen
laten
ondertekenen
voor
de
arbeidsovereenkomst die wij met de
trainers/sportleiders aangaan.
Digitaal iets laten ondertekenen is wel
de toekomst, maar daarin hebben wij
te maken dat bij verenigingen veelal
meerdere mensen moeten tekenen
(voorzitter, secretaris en penningmeester)
en
er
vaak
veel
bestuurswisselingen aan de orde zijn
bij verenigingen.
Zodra er meer over bekend is zullen
wij dit aangeven, op dit moment gaan
de contracten nog via de fysieke post.

Nieuwe software, let op e-mail
Decembersluiting
Per 1 januari 2018 zullen wij dus 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.

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 emailadres: 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 in het (salaris)portaal.

