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De functie controle ledenbestand is beschikbaar voor zowel de gemeente
als de wijkgemeente. Controles die ‘wijkoverschrijdend’ zijn komen niet voor
in de controle ledenbestand van de wijkgemeente.
Dit betekend dat in de volgende beschrijving waar ’gemeente’ staat ook ’wijkgemeente’ kan worden gelezen.
Ten behoeve van het controleren van het ledenbestand van uw gemeente
is een verzameling overzichten samengebracht in het scherm Gemeente
controle ledenbestand.
In deze overzichten staan geregistreerden en pastorale eenheden vermeld
waar door de ledenadministrateur (LA) correcties/onderhoud op moet worden
doorgevoerd. Te denken valt aan bijvoorbeeld geregistreerden zonder PE of
historische PE’s met actieve geregistreerden.
Deze afwijkingen kunnen incidenteel ontstaan uit mutaties (ten gevolge van
de verwerking van SILA-meldingen, door (onvoorziene) mutaties door de LA of
ten gevolge van een in LRP doorgevoerde fusie).
Het verdient aanbeveling deze overzichten met enige regelmaat (bvb elk
kwartaal en vlak voor actie Kerkbalans) te openen om zodoende de foutieve
gegevens te corrigeren.
Deze controle kan voor de gemeente of wijkgemeente worden uitgevoerd.
1. Klik op (Wijk-) Gemeente(n) in het menu Ledenadministratie, het scherm
Gemeenteoverzicht opent.
2. Klik onder het kopje Opties op de knop Open controles.

Figuur 82: Gemeente controle ledenbestand

In dit scherm staan controleoverzichten onderverdeeld naar type: geregistreerden of pastorale eenheden.

2.18.1

Geregistreerden
1. Niet in wijk geplaatst In dit overzicht worden ingeschreven geregistreerden getoond die niet bij een wijkgemeente (en vaak ook niet bij een sectie)
zijn ingeschreven.
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Figuur 83: Gemeente controle ledenbestand - niet in wijk geplaatst

Deze geregistreerden moeten alsnog bij de juiste wijkgemeente en sectie
worden ingeschreven. Ook de pastorale eenheid dient daarbij nagekeken te
worden.
Zie paragraaf 2.13.3 Registreren overschrijving naar andere wijkgemeente.
2. Niet in sectie geplaatst
In dit overzicht worden ingeschreven geregistreerden getoond die niet bij
een sectie zijn ingeschreven.

Figuur 84: Gemeente controle ledenbestand - niet in sectie geplaatst

Deze geregistreerden moeten alsnog aan de juiste sectie worden toegekend.
Ook de pastorale eenheid dient daarbij nagekeken te worden.
Zie paragraaf 2.13.4 Registreren overschrijving naar andere sectie.
3. Dubbele relaties
In dit overzicht worden ingeschreven geregistreerden getoond die een dubbele actieve relatie hebben met één en dezelfde wijkgemeente.

R

Nota bene: u dient dit overzicht handmatig te verversen met behulp
van de knop (Her)bepaal dubbele relaties.

Figuur 85: Gemeente controle ledenbestand - dubbele relaties

Een geregistreerde kan maar één geldige actieve relatie hebben met een
wijkgemeente. U kunt deze situatie niet zelf corrigeren, u kunt dit laten
corrigeren door contact op te nemen de ledendesk van het LRP-team:
e-mail: lrp-help@pkn.nl
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4. Geregistreerden zonder PE
In dit overzicht worden ingeschreven geregistreerden getoond die geen onderdeel uitmaken van een pastorale eenheid zonder een pastorale eenheid.

Figuur 86: Gemeente controle ledenbestand - geregistreerden zonder PE

Deze geregistreerden moeten aan een bestaande pastorale eenheid worden
toegekend, of moeten een eigen pastorale eenheid krijgen.
Zie paragraaf 2.15 Beheren van een pastorale eenheid.
5. Geregistreerden in meerdere PE’s
In dit overzicht worden ingeschreven geregistreerden getoond die in meerdere actieve pastorale eenheden van de gemeente voorkomen.
Dit hoeft niet persé fout te zijn, het kan echter duiden op een foutieve
PE-registratie.

Figuur 87: Gemeente controle ledenbestand - geregistreerden in meerdere PE’s

Het hoeft niet persé fout te zijn als een geregistreerde in meer dan één
pastorale eenheid voorkomt. het kan echter duiden op een foutieve PEregistratie. In geval een geregistreerde inderdaad ten onrechte in twee
actieve PE’s voorkomt dient het uit één ervan te worden verwijderd.
Zie paragraaf 2.15.2 Geregistreerde verwijderen uit een PE.
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Nota bene: dit overzicht is voor controle bedoeld, het genereren ervan
neemt enige tijd in beslag. Voor verdere verwerking kunt u het naar
Excel downloaden.

6. Gehuwden zonder huwelijksdatum
In dit overzicht worden ingeschreven geregistreerden getoond met burgerlijke staat Gehuwd waarvoor in de verbintenisgegevens geen huwelijksdatum (burgerlijk huwelijk) voorkomt.
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Figuur 88: Gemeente controle ledenbestand - gehuwden zonder huwelijksdatum

Vanuit oogpunt van volledigheid en pastoraat kan het wenselijk zijn deze
ontbrekende huwelijksdatum alsnog in te vullen, met name als in uw gemeente aandacht wordt besteed aan huwelijksjubilea.
Zie paragraaf 2.7 Registreren huwelijk / partnerschap.

2.18.2

Pastorale eenheden
1. Historische PE’s met actieve leden
In dit overzicht worden historische PE’s getoond met bij de (wijk)gemeente
ingeschreven (actieve) geregistreerden.

Figuur 89: Gemeente controle ledenbestand - Historische PE’s met actieve leden

Om deze ongewenste situatie te corrigeren dient te worden onderzocht of
de betreffende ingeschreven geregistreerde in de historische PE (ook) nog
in een andere (actieve) PE voorkomt. Zo ja, dan kan deze historische PE
worden verwijderd.
Zo nee, dan dient u de historische PE met de knop Bewerken te openen, na
te kijken en eventueel te corrigeren, en opnieuw te bewaren waarna deze
automatisch weer actief wordt.
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Nota bene: u dient dit overzicht handmatig te verversen met behulp
van de knop (Her)bepaal historische PE’s met actieve leden.

Zie paragraaf 2.15 Beheren van een pastorale eenheid.
2. Actieve PE’s met alleen meegeregistreerden
In dit overzicht worden actieve PE’s getoond met alleen maar (actieve)
meegeregistreerden die bij de (wijk)gemeente zijn ingeschreven.
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Figuur 90: Gemeente controle ledenbestand - Actieve PE’s met alleen meegeregistreerden

Een pastorale eenheid met alleen meegeregistreerden is een ongeldige
pastorale eenheid.
Onderzocht dient te worden of het PE-hoofd daadwerkelijk niet lid, nietgedoopt of vriend is. Wellicht kan om pastorale reden het PE-hoofd worden
opgenomen als Vriend, waarna er weer sprake is van een geldige pastorale
eenheid. (Zie hiervoor paragraaf ?? ??.
Als bovenstaande niet aan de orde is en de meegeregistreerden ook niet
elders binnen uw (wijk)gemeente in een PE voorkomen dan dienen zij uit
de registratie te worden verwijderd en de betreffende pastorale eenheid te
worden verwijderd.
Zie paragraaf ?? ??) hoe verder te handelen bij het verwijderen uit de
registratie.
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Het kan zijn dat pastorale eenheden in dit overzicht abusievelijk de
Geldigeheid ’Geldige PE’ hebben. U kunt dit corrigeren met de knop
Herbepaal geldigheid PE’s.

Zie tevens paragraaf 2.15 Beheren van een pastorale eenheid.
3. PE-hoofd meegeregistreerde
In dit overzicht worden ingeschreven meegeregistreerden getoond die maar
in één pastorale eenheid voorkomen en in deze pastorale eenheid het PEhoofd zijn.

Figuur 91: Gemeente controle ledenbestand - PE-hoofd meegeregistreerde

Een pastorale eenheid met alleen een meegeregistreerde als PE-hoofd is
een ongeldige pastorale eenheid.
Komt er in de betreffende PE ook een partner voor die lid, niet-gedoopt of
vriend is, dan verdient het aanbeveling om deze PE-hoofd te maken en de
meegeregistreerde de PE-relatie partner te geven.
Zie paragraaf ?? ??) hoe verder te handelen (verwijderen uit de registratie
of omzetten in Vriend).
4. Eenpersoons PE’s met foutieve PE-naam
In dit overzicht worden actieve PE’s getoond met daarin slechts één (ingeschreven) geregistreerde met burgerlijke staat ongelijk aan ‘Gehuwd’ of
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‘Geregistreerd partnerschap’. Vervolgens wordt gefilterd op een PE-naam
waarin voorkomt ’fam’, of gelijktijdig ’dhr’ en ’mevr’.

Figuur 92: Gemeente controle ledenbestand - Eenpersoons PE’s met foutieve PE-naam

Wellicht is hier sprake van een verkeerde tenaamstelling van de Pastorale
eenheid. U kunt dit corrigeren door de PE te openen met de knop Bewerken.
Met behulp van de knop Herbepalen naam wordt de naam van de pastorale eenheid (PE) herbepaald conform de instellingen voor de standaard
tenaamstelling voor de PE zoals vastgelegd bij de wijkgebonden instellingen.
Als er van deze standaard wordt afgeweken kunt u de PE-naam handmatig
aanpassen.
Voor meer informatie zie paragraaf 2.15.6 Standaard naamgebruik en aanhef PE.
Zie ook paragraaf 2.15 Beheren van een pastorale eenheid.
5. PE’s met PE-relatie Overig / ontbrekende relatie
In dit overzicht worden actieve PE’s getoond met één of meer geregistreerden met PE-relatie ’Overig’ of met een ontbrekende PE-relatie.

Figuur 93: Gemeente controle ledenbestand - PE’s met PE-relatie Overig / ontbrekende relatie

Een PE-relatie Overig hoeft zeker geen ’fout’ te zijn maar kan duiden op
een onvolledige registratie.
Een onbekende (lege) PE-relatie is wel ’fout’ en dient gecorrigeerd te worden.
Zie paragraaf 2.15 Beheren van een pastorale eenheid.
6. PE-hoofd minderjarig
In dit overzicht worden actieve PE’s getoond met een minderjarig PE-hoofd.

Figuur 94: Gemeente controle ledenbestand - PE-hoofd minderjarig
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In het geval het minderjarig PE-hoofd alleen in een PE voorkomt hoeft in
principe geen corrigerende actie te worden genomen. (wellicht een controle
of de betreffende minderjarige daadwerkelijk geen onderdeel uitmaakt van
een bestaande PE).
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Nota bene: bij selecties is het dan wel zaak om de criteria zodanig te
kiezen dat de betreffende minderjarige wel of niet wordt geselecteerd,
bijvoorbeeld voor deelname aan fondsen.

Het kan ook voorkomen dat het minderjarige PE-hoofd onderdeel uitmaakt
van een PE met één of meer volwassen niet-leden. In dat geval dient het
minderjarige PE-hoofd de PE-relatie ’Kind’ te krijgen en de (een) volwassene
PE-hoofd te worden gemaakt.
Zie paragraaf 2.15 Beheren van een pastorale eenheid.
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