Handleiding heraansluiten en speelgrechtigheid

HANDLEIDING HERAANSLUITEN IN LAP EN
SPEELGERECHTIGHEID COMPETITIESPELERS
SPORTA-VOLLEYBAL
WANNEER HERAANSLUITEN
De jaarlijkse vervaldag van de volleybalclubs in competitie
heraansluitingsperiode voor de volleybalclubs verloopt als volgt:

1 mei

Mogelijkheid de
heraansluitingsprocedure
te starten

Vervaldag
1 juni

is

Tot
30 juni

1 juni. De

Verzending factuur
en lidkaarten

Uiterste datum om
heraansluitingsprocedure
af te ronden

Periode waarbinnen de heraansluiting volledig doorlopen
moet zijn.
Gelieve de heraansluiting van jouw club zo spoedig mogelijk en steeds ten laatste vóór 1
juli af te ronden.

HOE HERAANSLUITEN
-

Surf naar www.sporta.be/LAP.
Vul je clubnummer en toegangscode in.
Ga naar het menu “aansluiting” > “aansluiting verlengen”.
Klik op ‘Heraansluitingsprocedure starten’.
Voer de drie onderstaande stappen uit (fig.1).
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Fig.1: Overzichtsscherm heraansluitingsprocedure.

STAP 1: BEVESTIGING CLUBGEGEVENS
Klik op stap 1 ‘bevestiging clubgegevens’ (fig.1).
CLUBGEGEVENS CONTROLEREN:
- Controleer al jouw clubgegevens, verbeter ze, of vul ze aan waar nodig via de knop
rechtsboven “clubgegevens aanpassen” (fig. 2).
- Opmerking: alle communicatie tussen Sporta-federatie en de club gebeurt met de
persoon die als “contactpersoon” staat aangeduid. Controleer zeker ook het bestuur
en sporttechnisch kader (trainers) en wissel de functies indien nodig door er op te
klikken en de gegevens aan te passen. Tracht de e-mailadressen en trainersdiploma’s
zo volledig mogelijk op te geven.
CLUBGEGEVENS BEVESTIGEN:
- Als alle clubgegevens correct zijn, sluit je stap 1 af door rechtsboven op de knop
‘Gegevens bevestigen’ te klikken (fig.2). Stap 1 staat dan in het overzicht groen
afgevinkt. Dat wil zeggen dat deze stap correct is doorlopen.

Fig.2: Overzichtsscherm bevestiging clubgegevens.
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STAP 2: BEVESTIGING LEDENLIJST
Klik op stap 2 ‘bevestiging ledenlijst’. De huidige ledenlijst wordt getoond (fig. 3).
LEDENLIJST OVERLOPEN:
- Vink de leden, die niet meer wensen aan te sluiten, uit. Ook indien een lidmaatschap
van een persoon nog niet gekend is, schakel je het vinkje best uit. De persoon in
kwestie wordt dan grijs gemarkeerd (fig.3) en zal niet mee aangerekend worden op
de factuur. Alle personen die aangevinkt worden, worden heraangesloten,
gefactureerd en krijgen een lidkaart.
- Opgelet: door leden uit te vinken, worden de leden van de ledenlijst geschrapt en
komen ze in het ledenarchief terecht. Aangesloten leden ‘schrappen’ in de loop van
het jaar is niet mogelijk! Schrappen kan je enkel doen in de heraansluitingsperiode
van je club (van 1 mei t.e.m. 31 juni). Indien je niet zeker weet of een lid wenst aan te
sluiten voor het nieuwe seizoen, schakel dan zeker het vinkje uit. In de loop van het
seizoen kan je hen desgewenst nog altijd terug aansluiten.

Fig.3: Ledenlijst in de heraansluitingsprocedure.
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LEDENGEGEVENS CONTROLEREN:
- Klik op het lid waarvan je de gegevens wil controleren of verbeteren. Je krijgt de
ledenfiche te zien (fig. 4) waarin je de gegevens eventueel kan aanvullen of
verbeteren (bvb. als iemand van adres verandert of een nieuw gsm-nummer heeft).
Vul hier het rijksregisternummer in.

Fig.4: Individuele ledenfiche.
SPORTA-COMPETITIESPELERS AANDUIDEN:
- Schakel het vinkje in de laatste kolom uit bij de leden die niet willen meespelen in de
competitie en zet een vinkje bij de leden die wel willen meespelen (zie fig.3). Enkel de
leden waarbij de competitieoptie staat aangevinkt zijn speelgerechtigd in de Sportavolleybalcompetitie.
- Opgelet:
o Leden die geen competitiewedstrijden meespelen (bvb. scheidsrechters,
trainers, vrijwilligers…) moeten NIET als competitiespeler worden aangevinkt.
Indien je nog niet zeker weet of de persoon zal meedoen in de Sportavolleybalcompetitie, vink je die voorlopig uit (fig. 3). Achteraf kan je het lid
altijd nog op ‘competitief’ zetten.
o Aangeduide Sporta-competitiespelers zijn definitief voor de rest van het
seizoen: als je de heraansluitingsprocedure afsloot, kan je de competitieoptie
niet meer ongedaan maken!
o Personen waar geen vakje “Sporta-competitie” beschikbaar is, kan je na de
bevestiging van de ledenlijst indien gewenst als Sporta- competitiespeler
aansluiten. Hoe je dat doet, lees je hieronder bij “Competitiespelers
aansluiten”.
FOTO’S VAN LEDEN DIE HERAANSLUITEN:
Indien de optie ’competitie’ wordt aangevinkt, kan je door op het lid te klikken de foto van
dat lid bekijken die op de lidkaart wordt gedrukt. Tijdens de heraansluitingperiode kan je zo
nodig de foto updaten naar een recentere versie. (fig. 4).
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NIEUWE LEDEN TOEVOEGEN:
- Klik rechtsboven op de knop ‘lid toevoegen’ of ga via de menu ‘Leden’ naar ‘Lid
toevoegen’ (fig. 5).
- Vul alle persoonsgegevens aan in de ledenfiche en druk op ‘Bewaren’. Het nieuwe lid
wordt dan toegevoegd aan de ledenlijst.

Fig.5: Nieuw lid toevoegen
COMPETITIESPELERS AANSLUITEN :
- Indien het lid nog niet is aangesloten, volg dan eerst de procedure die hierboven werd
beschreven bij ‘Nieuwe leden toevoegen’.
- Klik in de ledenlijst op de naam van het lid.
- Klik onder ‘Foto’ op ‘Bladeren’ en selecteer op je computer een duidelijke en recente
foto van het aangezicht van het nieuwe lid. (fotoformaat: JPEG of GIF, max.grootte
0,5 MB)
- Klik vervolgens op ‘Uploaden’. Normaal verschijnt er een bericht als de foto correct
werd geüpload en kan je de foto bekijken.
- Vink de optie ‘competitie’ aan. Dat kan pas nadat je een foto hebt toegevoegd!
- Klik op ‘ bewaren’.
- Competitiespelers zijn speelgerechtigd vanaf het moment dat Sporta hen bevestigt.
Na bevestiging kan je vanuit LAP een tijdelijke lidkaart afprinten (zie verder
‘Speelgerechtigheid competitiespelers’).

Fig.6: Nieuwe Sporta-competitiespeler doorgeven.
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LEDENARCHIEF:
Via met menu ‘Leden’ > ‘Leden archief’ krijg je een lijst van de leden die vroeger aangesloten
zijn geweest bij jouw club (fig. 7). Via de knop ‘Lid heraansluiten’ kan je dat lid eenvoudig
heraansluiten, zonder dat je alle gegevens opnieuw moete ingeven. Let er wel op dat je al
de persoonsgegevens zorgvuldig nakijkt en zo nodig verbetert. Spelers die in de Sportavolleybalcompetitie willen meespelen, vink je aan als ‘competitief’, zoals hierboven
beschreven.

Fig.7: Ledenarchief
LIJST DEFINTIEF BEVESTIGEN:
Als de ledenlijst compleet is, sluit je stap 2 af door rechtsboven op de knop ‘lijst definitief
bevestigen’ te klikken (fig. 3). Stap 2 staat dan in het overzicht groen afgevinkt.
- Tips:
o Via het menu ‘Verzekering’ > ‘Overzicht aansluiting’ kan je een overzicht van
alle aangesloten leden en alle competitieaansluitingen raadplegen.
o Via het menu ‘Leden’ > ‘Lijsten opmaken’ kan je zelf gemakkelijk ledenlijsten
samenstellen met de gegevens die je wenst.

STAP 3: BEVESTIGING ACTIVITEITENKALENDER
De federatie dient op de hoogte te zijn van alle clubactiviteiten. Zo niet, zijn die activiteiten
niet verzekerd. Daarom moeten alle clubactiviteiten in de online activiteitenkalender staan,
zodat ze bij een mogelijk ongeval verzekerd zijn.
Een clubactiviteit is: elke activiteit die de club in georganiseerd beoefent (zoals:
vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen …). Alle wedstrijden in het
kader van een Sporta-volleybalcompetitie zijn uiteraard ook verzekerd en moeten niet extra
doorgegeven worden in de online activiteitenkalender van de club. Via het kalenderboek van
Sporta-volleybal is de federatie daarvan op de hoogte.
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Andere clubactiviteiten zoals bvb. een clubfeest, een weekendje, een bbq, enz. dienen tevens
mee opgenomen te worden in de clubagenda om de verzekering van de leden ervan te
waarborgen. Uitgebreide informatie over de verzekering is terug te vinden in de
verzekeringshandleiding die ontving bij aansluiting en die je kan raadplegen via LAP (via het
menu ‘Verzekering’ > ‘Verzekeringshandleiding’).
CLUBACTIVITEITEN INGEVEN:
- Klik op stap 3 ‘bevestiging activiteitenkalender’ (fig. 1) en vervolgens rechtsboven op
de knop ‘Agenda-item toevoegen’.
- Kies het soort activiteit (fig.8):
o Wekelijkse activiteiten: activiteiten die een wekelijks structureel terugkerend
patroon vertonen (zoals trainingen) geef je als volgt in als wekelijkse activiteit.
 Klik op ‘wekelijkse activiteiten’.
 Vul alle velden van het volgende scherm nauwkeurig in.
 Herhaal indien nodig voor de andere dagen van de week
o Eenmalige dagactiviteiten: zijn activiteiten die geen structureel terugkerend
patroon vertonen zoals bvb. een clubbarbecue, een daguitstap met de club …
. In het ingavescherm kan je opgeven of de activiteit van sportpromotionele
aard is of niet. Voor meer informatie omtrent de verzekeringsdekking van
zulke activiteiten verwijzen wij graag naar de verzekeringshandleiding.
o Meerdaagse activiteiten: zijn clubactiviteiten die meerdere dagen duren
(bvb. een weekendje naar de Ardennen of een uitstapje naar de zee met de
club).
- Opgelet: enkel de activiteiten die tijdig (d.w.z. ten laatste 48u voor aanvang) via de
clubagenda in LAP staan, zijn verzekerd. Uiteraard kan je in de loop van het jaar nog
steeds activiteiten toevoegen via het menu ‘Agenda’ > ‘Agenda-items invoeren’.

Fig.8: Keuzescherm voor ingeven soort activiteit

ACTIVITEITENKALENDER DEFINITIEF BEVESTIGEN:
Als de activiteitenkalender compleet is, sluit je stap 3 af door rechtsboven op de knop
‘lijst definitief bevestigen’ te klikken. Stap 3 staat dan in het overzicht groen afgevinkt.
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AFSLUITEN HERAANSLUITING:
In het overzichtsscherm van de heraansluiting staan de drie stappen nu in groen afgevinkt
(fig.9).
Als dat zo is, heb je de heraansluitingsprocedure voor jouw club perfect afgehandeld. Het
lidmaatschap van jouw club is voor het komende jaar tiptop in orde.

Fig.9: Afsluiting heraansluiting
De heraansluitingsperiode voor volgend jaar zal één maand voor de vervaldatum (1 mei) weer
actief worden. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht wanneer die periode terug start.
De lidkaarten van de leden, die tijdens de heraansluitingprocedure werden aangesloten,
worden verdeeld bij de start van het nieuwe seizoen.
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SPEELGERECHTIGHEID COMPETITIESPELERS
Aangesloten competitiespelers zijn speelgerechtigd vanaf het moment dat zij een (tijdelijke)
lidkaart kunnen voorleggen.
Tijdelijke lidkaart: de facturatie van leden en het versturen van lidkaarten zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. D.w.z. dat de contactpersoon de nieuwe lidkaarten steeds samen met
de factuur ontvangt. Opdat spelers die in LAP werden ingevoerd snel zouden kunnen
instappen in een competitie en niet moeten wachten totdat hun officiële lidkaart via de post
in de bus belandt, kan de clubverantwoordelijke van de club een geldige tijdelijke lidkaart
vanuit LAP afdrukken. Zodra de clubverantwoordelijke die ondertekent, is de speler met zo’n
tijdelijke lidkaart officieel speelgerechtigd in de Sporta-volleybalcompetitie.
Nadat de clubverantwoordelijke een speler aansloot, geeft Sporta, na controle van de foto,
de tijdelijke lidkaart van het lid vrij.
Je kan de tijdelijke lidkaart afdrukken via het menu ‘Verzekering’-‘Overzicht aansluiting’.
Daarin vind je achter de naam van het competitief aangesloten lid de toegang naar de tijdelijke
lidkaart (fig.10).

Fig.10: Tijdelijke lidkaart afdrukken.
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