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Inleiding 

Omwille van enkele beperking van het oude ledenbestand werd besloten om een nieuw 

ledenbestand te laten ontwikkelen. Na een vergelijking van verschillende offertes, kwam de firma 

JVD-solutions met een voorstel dat het dichtste aanleunde bij de noden en budget van onze 

federatie. 

Aanmelden als clubadministrator 

Eerste keer aanmelden 
Elke club kan één of meerdere logins bekomen voor het online ledenbestand voor het bewerken van 

de ledenlijsten en clubgegevens. Deze login is gekoppeld aan een clubadministrator. Deze persoon is 

verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie en moet aangesloten zijn bij 

desbetreffende club aan BSV. De club geeft de naam van de clubadministrator door aan het 

secretariaat via info@boogsport.vlaanderen indien deze nog niet bekend is.  

Via de website van BSV kan je vervolgens inloggen op het ledenbeheer van jouw club: 

 

 

mailto:info@boogsport.vlaanderen
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Let op! Bij een eerste aanmelding dien je eerst een wachtwoord aan te vragen. Klik hiervoor eerst op: 

“Je hebt nog geen wachtwoord of je bent je wachtwoord vergeten, klik dan hier” 

 

Vul vervolgens je lidnummer in om een paswoord te laten genereren. Dit paswoord wordt via email 

verstuurd naar het emailadres dat aan jouw ID gekoppeld is in het ledenbestand.  Indien je niet weet 

wat je lidnummer is of je krijgt geen mail aan met een nieuw paswoord contacteer het secretariaat 

via info@boogsport.vlaanderen.  

mailto:info@boogsport.vlaanderen
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Verkennen ledenbestand 
 

Na aanmelding kom je terecht op onderstaand startscherm: 

Wijziging wachtwoord en gebruikersnaam 
Indien je wenst kan je bovenaan het scherm op “wachtwoord wijzigen” klikken een nieuw persoonlijk 

wachtwoord en gebruikersnaam aan te maken: 
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Wijziging en aanvulling clubgegevens 
 

Klik in de rechterbovenhoek op de naam van jouw club om de clubgegevens te controleren en aan te 

vullen waar nodig: 

 

 

Vervolgens krijg je een overzicht van alle gegevens van uw club: 

 

Belangrijk! 

Vul zoveel mogelijk clubfuncties in via onderstaande tabel. Om een functie toe te voegen klik op het 

icoontje links bovenaan de tabel: 
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Belangrijke functies die aangeduid dienen te worden: 

 

- Bestuursleden 

- Jeugdsportcoördinator, zeker in het kader van het jeugdsportproject 

- Aanspreekpunt Integriteit: voor meer info klik hier. 

- Contactpersoon 

- Clubbeheerder: als club kan je 1 of meerdere clubbeheerders aanstellen 

 

Belangrijk! Klik steeds op de knop “clubgegevens bewaren” na het 

doorvoeren van een wijziging. 

  

https://www.boogsport.vlaanderen/ethisch-verantwoord-sporten/
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Wijzigingen aanbrengen in ledenlijsten/ individuele fiches 
Voor een overzicht van de aangesloten clubleden klik rechts bovenaan op het menu-item “Leden” 

 

Belangrijk!  

De clubledenlijsten worden opgesplitst in “actief”, “passief” en “archief” 

 

- Actieve leden: Dit item omvat alle leden de ingeschreven zijn in huidig lopende seizoen. 

- Passieve leden: Dit overzicht omvat alle leden die vorig jaar nog aangesloten waren, maar dit 

jaar niet meer.  

- Archief: het overzicht van alle leden die meer dan één jaar geen lid meer zijn van de 

federatie. 

Wijziging individuele fiches/ aanmelding lid 
 

Heraansluiting lid 

Om een lid opnieuw aan te sluiten aan te sluiten aan het huidig seizoen, ga steeds kijken in de lijsten 

“passief” of “archief” en controleer of het lid in het verleden reeds is aangesloten geweest. 

Je kan dit doen door de lijsten manueel te doorzoeken of door bijvoorbeeld de achternaam in te 

geven in het zoekscherm bovenaan. 
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Als je het desbetreffende clublid gevonden hebt, klik dan op de naam (blauwe tekst) om naar de 

individuele fiche te gaan. 

 

 

 

Om het lid opnieuw aan te melden moet je de status van het lid wijzigen van “passief” of “archief” 

naar actief: 

 

 

Belangrijk! Klik steeds op de knop “lidgegevens bewaren” na het doorvoeren 

van een wijziging. 
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Aanmelding nieuw lid: 

Klik op “voeg nieuw lid toe” om een nieuw lid aan te melden: 

 

Vul vervolgens de individuele fiche in en klik op bewaren: 

 

Nadat je de lid-gegevens hebt ingevuld en bewaard, kan je het boogtype aanduiden. 

Gezinstarief 

Indien een lid deel uitmaakt van een gezin, komen alle leden van eenzelfde gezin bovenaan de fiche 

te staan. Controleer steeds of de adresgegevens identiek zijn voor alle leden. 

Lidkaarten 
Het bestuur heeft besloten om over te stappen naar het gebruik van digitale lidkaarten.  

Deze kunnen de leden raadplegen bovenaan individuele fiche: 

 



 

 
11 

Als je op “lidkaart.pdf” klik wordt er automatisch een lidkaart gedownload: 

 

Op deze wijze kunnen leden eenvoudig: 

- Hun lidkaart opslaan op hun smartphone 

- Indien gewenst zelf afprinten 

 

Indien individuele leden hun profiel niet kunnen raadplegen, kan de verantwoordelijke van het 

ledenbeheer van de club, steeds alle lidkaarten raadplegen, afprinten of doormailen. 

 


