
Attenderingsservice

Belangrijke informatie 
van jouw vereniging 
op het juiste moment 
bij de gewenste doelgroep

Herken je dit: leden die door hun vereniging overstelpt worden met 
een grote hoeveelheid aan mails? Grote kans dat een deel hiervan 
ongelezen in de prullenbak belandt. Met de Windex Attenderings- 
service verzamel je automatisch alle relevante informatie in een 
attenderingsmail op maat.

Persoonlijke attendering
Leden geven via hun persoonlijk profiel aan in welke onderwerpen 
zij geïnteresseerd zijn. En of ze het op prijs stellen om hierop 
geattendeerd te worden. Hun persoonlijke attendering bevat 
standaard het laatste nieuws uit de website welke matcht met deze 
interesses. De verzending gebeurt volledig automatisch volgens jullie 
eigen frequentieschema. 

Je kunt deze mailing aanvullen met een overzicht van aankomende 
bijeenkomsten. Deze leiden leden direct verder naar alle details en 
de aanmeldmogelijkheid op de website.

Maakt je vereniging gebruik van groepsportalen? Dan wil je zeker 
weten dat alle groepsleden op tijd geïnformeerd worden als er 
nieuwe vergaderstukken beschikbaar zijn. Ook deze notificaties 
kunnen toegevoegd worden aan de attenderingsmail.

Opmaak
De basis lay-out is voorzien van jullie eigen verenigingslogo en 
contactgegevens. Kleurstelling en lettertype stemmen we uiteraard 
zoveel mogelijk af op de huisstijl van de vereniging. Heb je speciale 
lay-out wensen? Dan denken we graag met je mee!

Attendering on demand
De attenderingsservice kan ook worden gebruikt om leden of 
beheerders te wijzen op hun periodieke omzetopgave of 
gegevensactualisatie. Zo blijft je administratie altijd up-to-date! 
On demand attenderingen kunnen worden afgenomen naast de 
standaard attendering en maken initieel gebruik van dezelfde lay-out.

Meer weten?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Nigel Schmitz 
via nigelschmitz@windex.nl of 043-3585353.

Voordelen

Laatste nieuws op basis van 
persoonlijke interesses

Agenda met directe link naar details 
bijeenkomst en aanmelden

Notificatie nieuwe vergaderstukken 
in groepsportalen

Periodieke reminder actualisatie
gegevens (leden en beheerders)

Periodieke reminder omzetopgave 
(financieel beheerders)

Windex Attendering
Donderdag 5 januari 2023

NIEUWS
Samen sterk voor meer balans › 
Verenigingen zien steeds vaker dat hun leden tijdelijk gebruik willen maken 
van extra personeel of voor een kortere periode arbeidskrachten over hebben. 
Wat zou het mooi zijn als we deze werkgevers bij elkaar kunnen brengen om 
hun personeelstekorten en overschotten samen op te lossen!

PowerBI: meten is niet automatisch weten › 
WindexCC ondersteunt verenigingsprofessionals bij de bedrijfsvoering van hun 
vereniging. Door consequent gebruik ontstaat er enorm veel informatie over 
leden en het gebruik van diensten en producten. Maar hoe breng je die 
informatie in beeld en welke acties onderneem je op basis van de uitkomst?

AGENDA
06-01  Nieuwjaarsbijeenkomst 2023 › 
23-01  Cursus PowerBI voor gevorderden › 
18-02  Kennissessie Facturatie › 

VERGADERSTUKKEN
04-01  Algemeen Bestuur | Beleidsnotities Voorjaar 2023 ›
04-01  Ledenraad | Uitslag jaarlijkse ledenenquête ›

MIJN WINDEX
Ga naar Mijn Windex › om je persoonlijke gegevens of interesses te wijzigen. 
Je kunt je daar ook afmelden voor deze attendering.

CONTACT
Windex Bedrijfssoftware, Hub Dassenplein 3, 6131 LB Sittard
T  +31 (0)43 - 358 53 53  |  E  info@windex.nl  |  W  www.windex.nl
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