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                    5 februari 2018 
 
 
Geacht parochiebestuur, 
Geachte parochievrijwilligers, 
 
In de afgelopen maanden bent u via diverse kanalen geïnformeerd over de introductie van de nieuwe 
automatisering voor parochies. De nieuwe automatisering bestaat uit een overgang/introductie van 
DocBase en Exact-Online alsmede een app waarmee moderne communicatie met uw parochianen 
mogelijk is. Met deze app kunnen we voldoen aan de verplichting die ons in het kader van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt opgelegd, namelijk dat ieder lid de eigen 
ledengegevens kan raadplegen zonder tussenkomst van een derde. 
 
Eind januari heeft een eerste introductie plaatsgevonden van de software van Exact Online voor de 
parochies die al graag wilden starten met dit financiële pakket vooruitlopend op de beschikbaarheid 
van DocBase. Nu echter is ook DocBase zover gereed, dat we een volledige introductie van de nieuwe 
software aan u kunnen aanbieden. Dit had niet gekund zonder de inzet van velen, iets waarvoor we 
graag nogmaals onze dank willen uitspreken. 
 
Nu de introductie van de nieuwe automatisering aanstaande is, is het belangrijk te weten dat de 
Bisschoppenconferentie in haar vergadering van 16 januari jl. het volgende besluit heeft genomen:  
 
Iedere parochie is verplicht om een ledenadministratie te hebben en deze via DocBase te voeren. 
 
Dit betekent dat iedere parochie z.s.m., maar uiterlijk 30 juni 2019 de (over)stap naar DocBase moet 
hebben gemaakt. Uiterlijk 30 juni 2019, omdat vanaf die datum de oude automatisering in Navision 
niet langer meer beschikbaar zal zijn. Zo spoedig mogelijk, omdat we als totale Nederlandse 
kerkprovincie per 25 mei aanstaande dienen te voldoen aan de verplichtingen zoals voortvloeiend uit 
de AVG. 
 
De nieuwe software behelst zoals eerder omschreven een samenhangend geheel van DocBase, Exact 
Online en de app mijnRKK. Alle pakketten zullen dan ook gezamenlijk geïntroduceerd worden tijdens 
een zestal Introductiedagen die we in principe per bisdom in de komende periode organiseren. De 
data van deze bijeenkomsten zijn: 
 
Maandag 5 maart: Bisdom Rotterdam 
Hotel Engels, Rotterdam 
 
Maandag 12 maart:  Aartsbisdom Utrecht en bisdom Groningen-Leeuwarden,  
Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle 
 
Dinsdag 13 maart: Bisdom Breda 
Bovendonk, Hoeven 
 
Vrijdag 16 maart: Bisdom Haarlem-Amsterdam 
Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee 
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Maandag 19 maart: Bisdom Roermond 
Theaterhotel De Oranjerie, Roermond 
 
Dinsdag  20 maart: Bisdom Den Bosch 
Conferentiecentrum Koningshof, Veldhoven 
 
Alle bijeenkomsten duren van 10.00 – 16.00 uur, inloop is mogelijk vanaf 9.30 uur. Voor een lunch 
wordt vanzelfsprekend gezorgd. 
 
Tijdens deze dagen zal het programma er als volgt uitzien: 
 
 9.30 - 10.00 uur  Ontvangst met koffie/thee 
 
10.00 - 11.00 uur  Plenaire ochtendsessie deel I  

Onderwerpen (o.a.): 

 toelichting op de noodzaak voor nieuwe automatisering en de AVG 

 introductie van de app 

 introductie van het opleidingsmateriaal  

 een eerste kennismaking met de gekozen oplossingen en de gevolgen 
daarvan voor de werkwijze binnen de parochies 

 
11.00 - 11.30 uur Koffiepauze 
 
11.30 - 12.30 uur Plenaire ochtendsessie deel II 
 
12.30 - 13.30 uur Lunch 
 
13.30 - 14.20 uur Workshops ronde I 
   Keuze uit de volgende workshops: 

 DocBase Ledenadministratie en Kerkbijdragenadministratie 

 DocBase Begraafplaatsenadministratie 

 Exact-Online 
 
14.20 - 14.40 uur Pauze met koffie/thee 
 
14.40 - 15.30 uur Workshops ronde II 
   Keuze idem als tijdens ronde I 
 
15.30 - 15.40 uur Korte pauze 
 
15.40 – 16.00 uur Plenaire afsluiting 
 
Tijdens de workshops zal dieper worden ingegaan op de betreffende oplossingen, waarbij zal worden 
ingegaan op een aantal belangrijke processen als ook een toelichting wordt gegeven op de 
beschikbare ondersteuning middels filmpjes, handleidingen etc.  
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Gezien de onderwerpen van de Introductiedagen zijn deze dagen interessant voor zowel de gebruikers 
van de nieuwe automatisering als ook voor de bestuursleden van parochies, die de genoemde 
onderwerpen in hun bestuursportefeuille hebben.  
 
U kunt zich vanaf nu opgeven voor deze dagen door een e-mail met de volgende gegevens te sturen 
naar info@rkk-online.nl 1: 
 

 Contactpersoon van uw parochie voor dit project 

 Datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen 

 Kaskinummer van uw parochie 

 Aantal personen vanuit uw parochie 

 Voorkeur workshops ronde I en II 

 Eventuele bijzonderheden t.a.v. lunch (dieetwensen e.d.) 
 
Wij vragen u bij voorkeur de bijeenkomst in uw eigen bisdom bij te wonen i.v.m. de beschikbare 
plaatsen per dag. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u een andere datum als voorkeur 
opgeven.  
 
Mocht het aantal aanmeldingen het nu beschikbaar aantal plaatsen overschrijden, dan zullen de 
aangemelde deelnemers uit die parochies, die zich al voor daadwerkelijke overgang naar de nieuwe 
software hebben aangemeld, voorrang krijgen. Wij behouden ons, indien nodig, het recht voor een 
maximum te stellen aan het aantal deelnemers vanuit een parochie. Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen zullen we bezien of meerdere bijeenkomsten noodzakelijk zijn. U krijgt altijd bericht van 
ontvangst van uw aanmelding. 
 
Voor de parochies die zich inmiddels door invulling en ondertekening van de daartoe opgestelde 
vragenlijst hebben aangemeld voor de conversie geldt dat de planning van de conversies in 
behandeling is en dat z.s.m. bekend gemaakt zal worden wanneer uw parochie voor conversie gepland 
staat. 
 
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op via vorengenoemd e-mailadres.  
 
Graag tot ziens op één van de introductiedagen! 
 
Namens de projectgroep Nieuwe Automatisering Parochies, 
Wil van de Molengraft en Marisca Lulofs 
 

                                                      
1 rkk-online.nl is de nieuwe website ter vervanging van nieuwe-automatisering.nl 
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