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Visualizar on-line

Prezado Líder Leão, 
 

A partir de 30 de junho de 2018, não serão mais emitidos créditos de
quotas correspondentes às baixas de associados após o lançamento
das faturas semestrais em 1º de julho e 1º de janeiro.

No passado, Lions Clubs International concedia aos clubes um prazo de
tolerância em janeiro e julho para ajustarem as listas dos seus
associados e receberem crédito pelas baixas de associados que não
haviam sido reportadas. Esta prática é uma cortesia estendida aos
clubes por Lions International, apesar das regras que regem a prática
nas Normas da Diretoria. A Diretoria Internacional decidiu recentemente
que é necessário que se cumpra a norma existente para que se esteja
em conformidade com as Normas da Diretoria.

Assim, também estaremos mais alinhados com as cobranças dos
distritos e criaremos relatórios mais precisos, que melhor reflitam o real
crescimento do quadro associativo. Sabemos que isso terá impacto em
alguns clubes, desta forma gostaríamos que você os ajudasse a se
preparar para o próximo ciclo de cobranças.
 

Veja algumas práticas recomendadas que podem ajudá-lo a preparar os
clubes para a cobrança de quotas de julho:
 

Relembre os dirigentes de clube de atualizarem a lista de
associados através do MyLCI ou do sistema de relatórios local

Incentive os dirigentes de clube a enviarem a lista de associados
através do MyLCI ou do sistema de relatórios local antes de 30 de
junho de 2018, horário de Chicago
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Informe os líderes atuais e entrantes que os créditos de quotas de
associados não serão mais emitidos

 
Entre em contato com os Departamentos de Contas a Receber e
Serviços Contábeis aos Clubes membershipbilling@lionsclubs.org se
tiver alguma dúvida. E obrigado por toda a bondade e tremendos
serviços que você leva à sua comunidade.

Atenciosamente,

Tony Benbow
 

Diretor internacional
 

Presidente do Comitê de Finanças e Operações da Sede
 

Lions Clubs International
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