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CAO verhoging per 1-9-2017
Per 1-9-2017 zijn de schaalsalarissen
van de CAO Sportverenigingen met
1,8% verhoogd.
Deze
wijziging
is
door
ons
doorgevoerd op de salarissen van
september. U treft derhalve (indien
van toepassing) een iets hoger salaris
en een iets hogere nota aan.

Nieuwe software
Per 1 januari 2018 zullen wij niet
langer gebruik maken van de
software Cobra en het bijbehorende
maatwerkpakket
CobraSport.
Dit
omdat de ondersteuning voor het
maatwerk niet langer door de
leverancier werd geboden. Na 13 jaar
een
bekende
loonstrook
en
factuurlayout gewend te zijn geweest
gaat alles dus veranderen door onze
overgang naar AFAS.
Ook zal het inloggen voor werknemers
via het portaal weer verdwijnen en
daarom nu alvast het advies om de
jaaropgaves (van eerdere jaren), de
arbeidsovereenkomsten en (indien
gewenst)
de
loonstrookjes
te
downloaden en te bewaren op uw
eigen computer (of te printen).
In december zullen wij dit nogmaals
onder de aandacht brengen.
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Aandachtspunten
Strafport doorberekenen
Hoewel er veel digitaal gaat willen wij
de contracten nog steeds graag op
papier met handtekeningen retour
ontvangen. De post is een bekend
punt van discussie maar doet
vooralsnog
haar
werk
naar
tevredenheid, maar dan moet de post
wel voldoende gefrankeerd worden.
Steeds
vaker
ontvangen
wij
enveloppen met strafport. Vanaf
heden brengen wij deze strafport in
rekening bij de verenigingen waarbij
dit van toepassing is.
Een contract (volledig met het deel
van de sportleider erbij) omvat
minimaal 4 bladzijden en dat kan niet
tot 20 gram verzonden worden (met 1
postzegel) zonder daarvoor strafport
te moeten betalen, waarbij je dan
ineens niet alleen de extra postzegel
betaalt, maar het drievoudige.
Mutaties doorgeven
Wij merken nog steeds dat mutaties
ons soms laat bereiken. Echter dit is
wel van groot belang voor de juiste
verwerking van de salarissen en
facturering. Bij wijzigingen graag
direct of z.s.m. een bericht (via
mail/telefoon/post) zodat wij daarna
een contractwijziging, beëindigingscontract of nieuw contract kunnen
opstellen. Nieuwe contracten kunnen
aangemeld worden via het formulier
“gegevens nieuwe contracten” welke
ook te vinden is op onze website.

