Nyhedsbrev ang. Klubmodul oktober 2020
Tiden til årsskiftet nærmer sig og vi skal gøre klar til 2021.
Medlemmer, som er tilmeldt årskontingentet og årlige hold, vil få en meddelelse om,
at kontingentet vil blive trukket på deres kort i slutningen af december og pengene vil
blive trukket 2. januar. Vi vil i landsforeningen lave en opgørelse pr. 1.2.2021, og der vil
efterfølgende blive udsendt fakturaer fra kreds og landsforening.
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Hvalpe- og kursushold (ikke årlige hold), som bliver aktiveret i 2020 og som fortsætter i 2021, vil skulle betale kontingent til kreds og landsforening både for 2020 og 2021, som det fremgår af vedtægterne.
Derfor skal man være varsom med at oprette/aktivere hold, som først starter i 2021 og som man kan tilmelde sig
2020, vi anbefaler, at man ved disse hold, opretter hold med ventelister eller opretter et event til 0,- og derefter admin tilmelder dem på holdet.
Dette herunder er skrevet til den ansvarlige for holdtilmeldinger i lokalforeningen:
Teknisk oprettelse af ventelister:
Inde i holdopsætningen laver man et hold med én deltager og laver en venteliste med det antal, som man ønsker på
holdet, derefter tilmelder man sig selv som gratist, så ingen kan tilmelde sig.

Vi styrker vores værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH
Sekretariatet
Forretningsfører Jan E Nielsen • Anton Berntsen Vej 10 • 7182 Bredsten
Tlf.: +4521156610 • sekretariatet@dch-danmark.dk

Nyhedsbrev ang. Klubmodul oktober 2020
Holdet vil så være vist som en venteliste og hundeførerne vil kunne tilmelde sig.
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Når holdet skal aktiveres i 2021, ændre man antallet på deltager på holdet til det, som man har på ventelisten +1, så
får deltagerne en mail på, at de skal betale for at kunne deltage på holdet, og de vil derefter være medlem i foreningen.
Husk at skriv, at når man er på denne venteliste, så er man deltager på holdet, når det starter i 2021.
Det kan være en god ide at tilpasse opsætningen på ventelisten. (Link til opsætning af ventelisteregler)
Tekst der kan bruges som forklaring. (sættes ind på holdgruppe beskrivelsen) Tak til Ole DcH-Risskov

Hvalpetilmelding første halvår 2021.
Start den xx.januar - I skal skrive jer på ventelisten - dette er kun administrativt så I ikke skal betale Grundkontingent
for 2020.
De første xx hundefører vil automatisk få en mail den 2.januar , så man kan tilmelde sig holdet
Alle der er helt sikker på en plads - får en mail ,så snart man har skrevet sig på ventelisten.
Start den xx.februar - åben for tilmelding bliver offentliggjort den x.januar 2021
Start den xx.maj - åben for tilmelding bliver offentliggjort den xx.januar 2021
Teknisk oprettelse af event med 0,Opret almindelig event til 0 kr. I kan beskrive at det er forhåndstilmelding til hvalpe hold 2021.
Når holdet skal aktiveres, skal man oprette holdet.
Fang nu linket til holdet i Holdoversigten ude til højre

Send linket til dem som har tilmeldt sig eventet ved at klikke her
Over i Mail kan I så sætte linket ind til hvalpeholdet.
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