
 

 

 
 
Beste besturen 2020-2021, lieve ladies 
 
Zoals jullie allemaal weten, stappen we gefaseerd over van het LAS naar Circler.World.  
Dit betekent dat de  ledenadministratie vanaf het nieuwe bestuursjaar van LCNL in 
Circler.World gedaan gaat worden. Om de implementatie van dit nieuwe systeem goed te 
laten verlopen, nemen we dit geleidelijk aan in gebruik.  
De eerste stap die we genomen hebben, is dat we alle leden vanuit het LAS ingelezen 
hebben in C.W. Vervolgens heeft het hoofdbestuur van LCNL administratie rechten 
gekregen en heeft getest.  
  
Inmiddels hebben we de tweede stap genomen. Op 8 mei jl. hebben alle secretarissen van 
het bestuursjaar 19-20 én die van het jaar  20-21 een uitnodiging van het Circler.World- 
team gekregen om de details van de eigen Circle en de gegevens van de  Ladies te 
controleren. 
 
Op onze website: https://ladiescircle.nl/ , staan een aantal links en een opsomming van 
FAQ’s, die jullie ondersteunen bij deze fase. 
 
Wij vragen aan de secretarissen om voor 2 juni as.  het volgende te controleren:  
-Check of je circle in C.W.  compleet is. (wijzigingen na September 2019 zijn niet 
meegenomen namelijk) 
-Check of er een einddatum staat bij (voormalige) bestuursleden en ladies die 45 jaar zijn 
geworden voor 1 april 2020. 
-Voer het bestuur in wat in 20-21 actief is.  
 
Tip van ons aan jullie: Check samen als secretarissen ( 2019-2020 én 2020-2021) jullie 
gehele Circle. Twee zien immers meer dan 1. De secretarissen van 19-20 hebben de 
inlogcodes per mail ontvangen en dus niet de secretarissen van 20-21. Ben je je Inlogcode 
kwijt? Kijk dan bij de FAQ’s hoe dit op te lossen. 
 
In de bijlage vinden jullie de handleiding , jullie rechten worden hierin uitgelegd. 
Mochten jullie nog vragen hebben die niet beantwoord kunnen worden middels de 
handleiding of de FAQ neem dan contact op met secretary@ladiescircle.nl én 
ipp@ladiescircle.nl en in cc  info@circler.world.nl  
Houd rekening met wachttijd  als je een vraag stelt. We doen ons best om jullie zo snel 
mogelijk te beantwoorden. 
  
Om te zorgen dat we op 13 juni as. live kunnen met Circler.World willen we jullie vragen om 
uiterlijk 2 juni as. alle zaken gecontroleerd te hebben. Op 13 juni as. geven we de overige 
Ladies in het land ook toegang. Op het moment dat  C.W operationeel is, krijgt naast de 
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secretaris ook de voorzitter jouw Circle de adminrechten. Hiermee kan je op Circle niveau 
wijzigingen aanbrengen. 
  
Ter informatie: voor de laatste keer dit jaar worden de facturen voor het lidmaatschap op 
basis van de aantallen die in het LAS staan verstuurd. Houd er rekening mee dat zowel het 
LAS als C.W up to date zijn. Nieuwe leden moet je daarom nu (tijdelijk) zowel in het LAS als 
in Circler.World invullen. 
  
Tot slot willen we jullie  veel plezier wensen  met dit mooie nieuwe systeem!  
  
Hartelijke groet, 
 
Carolien van Dijk 
Tosca Goes 
Femke Hagen 
Aniek Pijpelink-de Rijk 
Marjon Boekholt 
Siska Hummel  
Baukje van Ruiven- Schuurmans 
Marieke van Gent 
Joyce Tahon 
 
 
 


