Zpráva matrikáře KAST za rok 2020
Počet členů k 31.12.2020 – 189
·
·

z toho nových – 58
z toho stávajících – 131

Od 1. 1. 2021 vydává klub členům trvalé kartičky, které se neobměňují každý rok, jak bylo
dříve zvykem. Změna nastala především z důvodu finanční i časové úspory při výrobě
kartiček, ale také z praktického hlediska. Změna evidence, prolínající se posledními lety vede
i k tomu, že při obnově členství zůstává po přerušení stejné členské číslo, což mnohé
zjednodušuje. Dále není potřeba při lednovém prodloužení členství zasílat vyplněnou
registrační kartu. Registrační karta se zasílá jen při nové registraci člena nebo při obnově
členství po přerušení. Členství se prodlužuje zasláním potvrzení o provedené platbě – tím
ale rozhodně není screen z jakéhokoliv bankovnictví nebo text z emailu, nebo potvrzení o
zadání platby, ale dokument vygenerovaný ve formátu pdf. ve kterém je uvedeno, že platba
byla odeslána a kde je zároveň jako specifický symbol uvedené členské číslo - na email
matrikakast@seznam.cz. Z textu takto zaslaného emailu bude patrné, že chce člen
prodloužit členství. Následně je matrikářem klubu v odpovědi na takto zaslaný email
odesláno potvrzení o prodloužení členství ve formátu pdf. Pokud nebude email k prodloužení
členství zaslán správně, resp. nebude v textu uveden účel platby nebo nebude zasláno
potvrzení o provedené platbě, není klub schopen zjistit, za co je platba na účet klubu zaslána.
Taková platba bude odeslána zpět na účet, ze kterého byla zaslána a k prodloužení členství
nedojde.
V případě jakýchkoli dotazů nebo nedostatků se obracejte na email matrikakast@seznam.cz
nebo nejlépe zpráva na WhatsApp +420 737 774 561.
Děkuji Vám za spolupráci v roce 2020 a zároveň děkuji i za ten rok letošní. Těším se na ten
příští. Přeji Vám všem – jak dvounohým, tak čtyřnohým – především pevné zdraví, pevná
přátelství a spoustu úspěchů.

Zpracovala: Alice Gablerová, matrikář

