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Leden aansluiten 

Algemeen 

• Leden kunnen enkel nog digitaal aangesloten en uitgeschreven worden.  

• Bijdrage per aangesloten lid € 6. 

Inloggen 

Inloggen is op dezelfde manier zoals het doorgeven van uitslagen. 

Enkel personen met de nodige rechten kunnen leden toevoegen. De hoofdgebruiker kan deze rechten aanpassen. 

U kan enkel leden toevoegen vanop een computer. GEEN GSM. 

 

Inloggen kan via www.vriendenclubsantwerpen.be door rechtsboven op het slotje te klikken. 

 
U vult uw e-mailadres en het verkregen wachtwoord in. 

 

Rechten 

De hoofdgebruiker heeft de nodige rechten al maar kan deze ook aan andere personen toekennen door een vinkje 

te zetten bij ledenbeheer. 

 
 

  

Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs 
Federatie Dans en Sport  

Multisportfederatie - Gesticht in 1948 
 
 

http://www.vriendenclubsantwerpen.be/
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Benodigde software op pc: 

• Java (controleren via www.java.com) 

• Kaartlees software (https://eid.belgium.be) 

• EID plugin (de installatie wordt uitgevoerd op het moment u de eerste keer een speler wil toevoegen). 

Je kiest uw taal en klikt nog 5x op verder. 

Als laatste kies je voor “installeer de eid Extensie”. 

• Bij de eerste stap wordt een programma gedownload dat je nadien moet openen. 

 

  
 

 

ADMIN – Lid toevoegen 

Vul de telefoonnummer en het e-mailadres in en selecteer de nationaliteit, kies nadien ga verder. 

Indien het toe te voegen lid geen Belgische identiteitskaart heeft zal er niet gewerkt kunnen worden met de 

kaartlezer, en moeten de gegevens CORRECT en MANUEEL ingegeven worden. 

Foute gegevens zullen leiden tot een weigering. 

Kies hoe je het lid wil verzekeren (als speler of bestuurslid) 

Als bestuurslid is de verzekering goedkoper maar kan je niet als speler op het scheidsrechterblad staan. 

Kies nadien voor VOEG TOE. 

Indien nu de kaartlezer is aangesloten op uw pc en er steekt een identiteitskaart in krijg je al de relevante 

informatie van deze persoon op je scherm te zien. 

De speler is nu toegevoegd en klaar om zijn handtekening te plaatsen. 

Kies voor leden aansluiten verwerken 

 

Toch Belgische nationaliteit maar identiteitskaart verloren of pincode onbekend 

Kies bij land “België – uitzondering”. 

 
De procedure is dan gelijk als de “papieren verwerking”. 

 

 

  

http://www.java.com/
https://eid.belgium.be/
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ADMIN – Leden aansluitingen verwerken. 

Je krijgt een overzicht van de aansluitingen die je reeds gedaan hebt de voorbije 3 maand. 

Helemaal bovenaan staat de speler die je als laatste hebt aangesloten. 

Indien de pincode van de Belgische identiteitskaart gekend is, kies je voor “digitaal” anders voor “papier”. 

Wanneer de speler geen Belgische identiteitskaart bezit (of pincode niet gekend) kies je voor “papier”. 

Bij de papieren versie krijg je een pdf die je kan downloaden en afprinten. 

Deze moet de speler ondertekenen en zelf terug opladen, samen met een reconversie kopie van zijn identiteitskaart 

in het systeem. 

 
Hou rekening dat het op deze manier (papieren versie) tot 3 werkdagen kan duren tot de speler is aangesloten (als 

alle gegevens kloppen). Je krijgt hiervan een melding via e-mail alsook kan je de status altijd online raadplegen. 

Zolang deze niet verwerkt is, is de speler niet speelgerechtigd. 

Indien er fouten zijn, foute gegevens, geen kopie van de IDD (voor en achterkant) wordt de aansluiting geweigerd, 

de club op de hoogte gebracht en moet alles terug opnieuw beginnen. 

Kies je voor de digitale versie, krijg je op het scherm of op je kaardlezer om de pincode in te geven. 

Je hebt hier maar 3 pogingen voor.  

Als alles klopt ga je terug naar het overzicht scherm en is de speler aangesloten. 

De club ontvangt ook een bevestiging per e-mail. Let daar altijd op de datum die hierin vermeld wordt. 

 

Wat zijn de verschillende statussen: 

In orde = speelgerechtigd vanaf datum e-mail 

Wachten goedkeuring = bezig met verwerken secretariaat 

Normaal krijg je hier vrij snel antwoord op of de aansluiting geaccepteerd wordt of er een ander probleem is. 

Geweigerd = zie aparte mail 

 

In geval van een transfer, en bij het aansluiten van een lid krijg je de melding van welke club hij transfereert. 

Wanneer de transfer doorgaat krijgt ook de club van waar hij vertrekt een e-mail. 

 

Speler afschrijven doe je ook in het overzicht scherm, onderaan zie je al de speelgerechtigde spelers behalve die in 

het rood. (kom ik zo op terug). 

Je selecteert een speler, klik op AFSCHRIJVEN en klaar. 

 

Aanpassingen van speler gegevens of een aanpassing van de spelers categorie volstaat het om een mailtje te sturen 

naar info@kavvv.be en wordt dit in orde gebracht. Enkel mails afkomstig van de secretaris worden aanvaard. 

 

Wilt u dit alles nu testen? Dat kan met uw eigen IDD. Tot en met de stap dat u digitaal moet ondertekenen kan u 

dit zonder problemen doen. Krijgt u de melding “speler is reeds aangesloten” zou vrij normaal moeten zijn dan. 

Maar zo kan u al testen wanneer een speler bij u thuis of de club is dat technisch alles al goed verloop. 

 

Spelerslijst kan nu exporteert worden naar Excel, Pdf of meteen uitgeprint worden voor uw eigen gebruik. 

Telefoon/gsm of e-mail gegevens kan u nu zelf aanpassen. 

 
  

mailto:info@kavvv.be
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Leden aansluiten (via uitnodiging) 

Enkel iemand met een club login én toegang tot ledenbeheer kan een uitnodiging versturen. 

 

 

Na het invullen van het e-mailadres ontvangt de speler onmiddellijk de nodige gegevens om zijn identiteitskaart te 

laten uitlezen of indien niet in het bezit van een Belgische identiteitskaart, zijn gegevens in te vullen.  

U bepaalt wel nog eerst of het lid aangesloten moet worden als speler of bestuurslid. 

Uzelf ontvangt een kopie van de aanvraag. 

 

Nadien verschijnt de aanvraag op uw lijst van de te handtekenen spelers. 

Wanneer de speler digitaal hand tekent ontvangt de secretaris nog een e-mail ter bevestiging. 

Als u de uitnodiging wil intrekken kan u bij het overzicht de speler annuleren. 

 

Bij de speler: 

De speler zelf heeft dezelfde software nodig en dezelfde procedure moet gevolgd worden zoals hierboven. 

Opgelet: wij geven GEEN ondersteuning om dit bij een speler in orde te maken ! 

 

De speler heeft 30 dagen de tijd om zijn inschrijving te ondertekenen en dient binnen de aansluit/transferperiode te 

gebeuren. Nadien vervalt de uitnodiging en moet de procedure opnieuw gestart worden. 

Na het ontvangen van de mail kan de speler op een link klikken in de mail. 

Op de website kan hij vervolgens zijn telefoonnummer ingeven en/of zijn mail adres nog aanpassen. 

Hij duidt aan wat zijn nationaliteit is en kiest voor “ga verder”. 

Als hij in het bezit is van een Belgische identiteitskaart kiest hij voor België. 
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Als alles goed gaat, krijg je een samenvatting van de gegevens zoals vermeld op uw identiteitskaart. 

En kan u beneden kiezen voor “Voeg Toe”. 

 

U krijgt de bevestiging dat alles goed is ingelezen. 

 
 

Als laatste moet u nog manueel of digitaal handtekenen: 

Als de pincode van de Belgische identiteitskaart gekend is, kies je voor “digitaal” anders voor “papier”. 

Wanneer de speler geen Belgische identiteitskaart bezit kies je voor “papier”. 

Bij de papieren versie krijg je een pdf die je kan downloaden en afprinten. 

Deze moet u ondertekenen en terugbezorgen aan de secretaris die het vervolgens kan opladen in het systeem. 

Dit wordt z.s.m. verwerkt en als alle gegevens kloppen is de speler aangesloten. Je krijgt hiervan een melding via 

e-mail alsook kan je de status altijd online raadplegen. Hou er rekening mee dat dit tot 3 werkdagen kan duren! 

Zolang deze niet verwerkt is, is de speler niet speelgerechtigd. 

Indien er fouten zijn, foute gegevens, geen kopie van de IDD (voor- en achterkant) wordt de aansluiting 

geweigerd, de club op de hoogte gebracht en moet alles terug opnieuw beginnen. 

Kies je voor de digitale versie, krijg je op het scherm of op je kaartlezer de melding om de pincode in te geven. 

Je hebt hier maar 3 pogingen voor.  

Als alles klopt ga je terug naar het overzicht scherm en ben je aangesloten. 

 

De club ontvangt ook een bevestiging per e-mail. Let daar altijd op de datum die hierin vermeld wordt wanneer je 

speelgerechtigd bent ! 

Kort nadien ontvangt u ook inlogcodes om in te loggen in de KAVVV APP om uw wedstrijden te bekijken enz. 


