
Digitale aansluitingen
Online leden aansluiten via een elektronische identiteitskaart



Algemeen principe

• Inlezen gegevens eID
• Voor minderjarigen inlezen eID  Ouder/Voogd
• Koppeling via Rijksregisternummer
• Toewijzing aanvaarden door club via SBO
• Publicatie website volgende dag



OPGELET: het is niet mogelijk eID’s in te lezen via Microsoft Edge





Zoeken naar club op naam (deel) of stamnummer



Kiezen tussen spelend of administratief lidmaatschap

Verplicht e-mailadres invullen

Optioneel inschrijven voor de 
algemene nieuwsbrief voor leden



Optioneel telefoonnummer opgeven

Privacy verklaring 
aanvaarden is verplicht

Aanvraag indienen door 
op verstuur te klikken



Bij minderjarige leden zal gevraagd worden om eveneens een eID van 
één van de ouders of van de wettelijke voogd in te lezen



Er wordt een automatische e-mail gestuurd ter bevestiging naar het lid



Afhandeling in SBO
De nieuwe aanvragen zijn terug te vinden in Sport 
Beheer online bij de leden onder gegevensbeheer

De leden in aanvraag kunnen gevonden worden 
door bij uitgebreid het hokje “to do” aan te 
vinken

Eerst klikken op 
Uitgebreid

To Do aanvinken



Er komt een scherm waar de 
toewijzing kan aanvaard of geweigerd 

worden.

Enkel de leden in aanvraag 
worden nog weergegeven.

Deze zijn ook te herkennen 
aan het oranje bolletje in de 
kolom “Membership State”.

De toewijzing kan aanvaard 
(of geweigerd) worden door 
te dubbelklikken op de 
lidmaatschapslijn die in 
aanvraag is
En aan het vinkje in de 
kolom “IsPending” in de 
lijstweergave

Er verschijnt een groen bolletje bij 
het lidmaatschap.

Pas nadat er op opslaan 
geklikt werd is het lid 
definitief aangesloten.



Opnieuw wordt er een automatische e-mail gestuurd ter bevestiging 
naar het lid



Aansluiten van 
ex-leden

• Rijksregisternummer is gekend in Sport 
Beheer Online
 zelfde procedure als bij nieuwe 

leden
• Indien rijksregisternummer niet gekend 

in Sport Beheer Online
 uploaden kaartgegevens 

noodzakelijk



Inlezen van kaartgegevens

Kiezen voor “Card uploaden”



E-mailadres verplicht in te geven

Lidnummer ingeven. Indien niet gekend >> opvragen bij Basketbal VlaanderenPrivacy verklaring 
aanvaarden is verplicht

Gegevens uploaden door 
op “Verstuur” te klikken



Aanmelden bij een club nu wel beschikbaar

Indien een lid reeds toegewezen is aan een 
club komt er een melding dat het 

aanmelden niet mogelijk is.



Verdere plannen

• Lay-out aantrekkelijker maken
• Automatische e-mail naar club bij 

aanvraag en aanvaarding
• Aanvaarden door clubs mogelijk maken 

via webpagina



Meer info?

E-mail
Online aanmelden:
support@basketbal.vlaanderen
Specifiek Sport Beheer Online
sportbeheeronline@basketbal.vlaanderen
Privacy wetgeving (GDPR)
info@basketbal.vlaanderen

Telefonisch
09 277 77 59 
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