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FASE 2: Van punt 1 t/m 8 zijn er geen veranderingen ten opzichte van de eerste nota, enkel
punt 9 werd aangepast en de handleiding voor de Clubverantwoordelijke.
Geachte Collega’s,
Betreft: Handleiding digitaal ledenbeheer op Federaal niveau (Kaarthouder) en Clubniveau.

1. De hele opzet van de raad van Bestuur was op de eerste plaats bedoelt om de data
bank van onze Nationale kaarthouder volledig op te zuiveren, door de jaren heen
was deze databank zodanig vervuild waar onze Nationale kaarthouder Freddy
helemaal niets aan kon doen, wat hij binnen kreeg van de Clubs nam hij in goed
vertrouwen over, namen die verkeerd gespeld waren, geboortedatums die niet in
overeenstemming waren en dan heb ik nog niet gesproken over de
adresveranderingen die niet of verkeerd opgegeven waren.
2. Dit alles heeft ertoe geleid dat we een systeem diende uit te werken wat uniek
was, bijna foutloos en dat we de gegevens van deze databank konden combineren
met andere toepassingen waaronder het electronisch wedstrijdblad, wat het
gebruik en doeltreffendheid al ruimschoots bewezen heeft, ook dit electronisch
wedstrijdblad heeft het einde van zijn grenzen nog niet bereikt voor wat de
mogelijkheden van uitbreiding betreft waaronder er enkele al in de pipeline
zitten.
3. Als uniek nummer hebben we het KBGB nummer gekozen, wanneer dit nummer
eenmaal toegekend is aan een Naam en Voornaam binnen een Verbond zal dit
nummer niet meer toegekend kunnen worden om welke reden dan ook aan een
andere speler, dit geeft de mogelijkheid bepaalde zoekfuncties te
vergemakkelijken en verdere uitbreidingen via het electronisch wedstrijdblad te
verwezenlijken, iedere speler krijgt ook maar een nummer toegekend ongeacht
hij/zij in meerdere Verbonden speelt met inachtname van de reglementering goed
om te weten.
4. Om deze data bank tot stand te brengen was er maar een geijkte procedure,
gebruik makende van een digitale kaartlezer en onze Belgische identiteitskaart,
op deze kaart staan alle gegevens die we foutloos kunnen uitlezen, het Nationaal
Nummer zal in ons programma NIET gebruikt worden daar dit ten strengste
verboden is, gelet op de privacy wetgeving zullen deze gegevens opgeslagen en
gebruikt worden conform de bestaande wetgeving.
Voor de personen die niet van Belgische origine zijn kunnen handmatig
ingevoerd worden daar zij niet beschikken over een legitimatie bewijs met
uitleesbare chip.
5. Als Verbondskaarthouder blijft u altijd op de eerste plaats het aanspreekpunt
tussen de Nationale kaarthouder en uw Verbond en dit voor alles wat betreft de
rubriek “Goed om te weten” van het Nationaal reglement en dit uit respect voor
de hiërarchie binnen de Verbonden.

6. In de eerste fase werden de Federale kaarthouders reeds uitvoerig op de hoogte
gebracht van hun mogelijkheden door de Heer Frans Van Heymbeeck
(programmeur Eid) voor wat de digitale implementatie betreft.
7. Nu de Federale kaarthouders reeds vertrouwd zijn met het systeem was het onze
intentie om de tweede fase op te starten met name het Club menu met zijn
verschillende mogelijkheden om uiteindelijk tot ons geautomatiseerd digitaal
ledenbestand te komen gelinkt aan ons wedstrijdblad.
8. Alle handelingen voor zowel de Federale kaarthouder als de Club
verantwoordelijke zijn op een dusdanige wijze geprogrammeerd en beschreven
dat dit voor iedereen uitvoerbaar moet zijn.
9. Om de Club verantwoordelijken vertrouwd te maken met het systeem zal er een
testperiode ingelast worden van 19 april en dit voor twee weken, dit geeft de
Clubs de mogelijkheid vertrouwd te maken met de verschillende menu’s, testen
kan enkel bij adresveranderingen, de andere knoppen zijn al getest, bij de Club
overeenkomsten kunnen geen testen uitgevoerd worden, deze staan al klaar voor
01/06/2021, het geeft de Club verantwoordelijken de kans om eventuele
anomalieën te detecteren en over te maken aan het KBGB secretariaat waar ze
gebundeld en doorgestuurd zullen worden naar de programmeur indien ze
relevant zijn.
10. Om de Clubovereenkomsten digitaal af te werken is het noodzakelijk om een
clubverantwoordelijke aan te stellen in ieder Club die zich geroepen voelt om
deze klus ter harte te nemen, buiten de Clubovereenkomsten zal hij ook nog in
staat zijn om adres veranderingen in te voeren en eenvoudige aansluitingen tot
stand te brengen, deze handelingen op niveau van Club verantwoordelijke zullen
in een aparte handleiding, zie hieronder.

11. HANDLEIDING VOOR DE CLUB VERANTWOORDELIJKEN.

U gaat naar de website van KBGB
https://www.bgbgolfbiljart.be of direct naar het
ledenbeheer:
https://bgbkaartenbeheer.be
Vervolgens dient u op het volgend menu te komen:

•Wanneer u op Club menu gedrukt heeft verschijnt het volgende scherm met K.B.G.B.
V.Z.W. CLUB LOGIN

• Bij Verbond/Club selecteert u door middel van het pijltje het Verbond en de Club waar u als
verantwoordelijke bij speelt, vervolgens geeft u het wachtwoord in dat aan u toegekend is,
dan drukt u op zenden, wanneer de gegevens correct zijn ingegeven komt u in het volgende
menu.

• Deze menu geeft de Club verantwoordelijke een overzicht van alle mogelijkheden die
binnen zijn verantwoordelijkheid liggen, de datums aan de rechterkant geven de exacte
perioden van uitvoering weer voor wat betreft het afhandelen van de elektronische
ondertekening van de Clubcontracten, de transfers en tot slotte het eenvoudig aansluiten van
nieuwe spelers.
Vervolgens krijgt u de uitleg van hoe de digitale procedure dient te verlopen door middel van
de identiteitskaart met de digitale kaart lezer (Eid Inlezing Procedure).

• Indien deze E-ID software niet op uw PC staat dient u iedere stap te volgen.

• Wanneer dat u stap 2 uitgevoerd hebt kan u de identiteitskaart insteken en de test aanmelden
met CSAM uitvoeren, wanneer alles goed verlopen is krijgt u een positief antwoord, als uw
ID uitgelezen is kan u door middel van uw rechter muisknop op opslaan als, uw gegevens
opslaan in een file met de naam van de speler of opslaan op uw bureau blad wat beter is voor
de volgende stap, het slepen van de gegevens naar het volgende document.
Het beste is dat u het volgend document verkleind naar
het middelste
vakje, dan heeft u plaats genoeg om de opgeslagen (.jpg ) op uw bureau blad in het vakje te
slepen met uw linker muisknop. (linker muisknop vasthouden tijdens het slepen en het dient
niet perfect in de rechthoek te zijn, zolang het maar op de pagina is, gewoon de linker
muisknop los laten en u ziet perfect welke informatie dat opgeslagen gaat worden in de
database.

Dit is het vak waar u de nieuwe info die
u ofwel op het bureau blad of in een file
opgeslagen heeft naar toe dient te slepen,
vergeet niet de opgeslagen info na het
[Trek de aandachtbevestigen
van uw lezer
met een
te verwijderen
van uw
veelzeggend citaat
uit het document
computer.
(privacyofwetgeving)
gebruik deze ruimte om een belangrijk
punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak
als u het ergens anders op de pagina wilt
plaatsen.]

• Dit is het document waar u de opgeslagen info naar toe kan slepen, bij het loslaten van de
linker muisknop bij het slepen krijgt u automatisch de nieuwe gegevens te zien die bij het
bevestigen opgenomen zal worden in onze database, vergeet niet het vakje met de privacy
verklaring aan te klikken voor dat u op bevestigen klikt, wanneer u de nieuwe informatie in
het document sleept kan u duidelijk zien dat het Nationaal nummer niet mee overgenomen
wordt in onze database.
Vergeet niet de opgeslagen info na het bevestigen te verwijderen van uw computer. (privacy wetgeving)

• U bent als Club verantwoordelijke ingelogd en wanneer u op de knop Clubovereenkomst
drukt krijgt u een overzicht van alle leden die aangesloten zijn bij uw Club, eventuele tekorten
dient u direct te melden aan uw Verbonds kaarthouder.
Op 01/06/2021 zal deze officieel open gesteld worden voor verlenging, wanneer u op 01/06
met een speler zijn identiteitskaart inlogt en hij is akkoord met zijn verlenging dient u op de

knop
te drukken, automatisch zullen zijn gegevens in onze
databank aangepast worden, wanneer hij niet akkoord gaat dient u niets te doen, na
30/06/2021 komt hij autmatisch op de transfer lijst te staan waar hij tussen 15/07/2021 en
31/07/2021 de kans krijgt om een transfer (overgang) te doen naar zijn eigen of andere Club
waar hij zich dient aan te melden binnen de gestelde periode, wanneer de betrokken speler in
de transfer periode geen transfer of overgang doet blijft hij automatisch administratief lid van
zijn verlatende Club en kan hij enkel nog aansluiten bij een andere Club via een D4, gelieve
deze materie goed na te kijken in goed om te weten om niet voor verrassingen komen te staan.

• Bij de verlenging van de Club overeenkomst zult u ook de datum kunnen zien wanneer deze
uitgevoerd werd in het vak Clov verlengd, tevens heeft u een overzicht hoeveel spelers die
getekend hebben en hoeveel spelers er op de transfer lijst staan na 30/06/2021.
De afkorting Clov staat voor Clubovereenkomst.

• Bij de knop aansluitingen krijgt u eerst een preview te zien waar u kan opzoeken of deze
speler al gekend is in het systeem, wanneer hij gekend is in het systeem dient u zijn KBGB
lidnummer te gebruiken bij het volgend scherm van Club menu.
Gelieve de volgende prioriteiten te gebruiken i.v.m. opzoekingen.

Prioriteit opzoeking 1

Prioriteit opzoeking 2

• Wanneer u op geboortedatum opzoekt kan het zijn dat er meerdere spelers te voorschijn
komen met dezelfde datum van geboorte, u dient de juiste speler aan te vinken voor dat u op
zenden drukt.

• Na het zenden krijgt u het volgende scherm te zien, dit scherm geeft u een overzicht van alle
aansluitingen binnen de KBGB en welke mogelijkheden er nog zijn om aan te sluiten, mocht
er nog een opmerking staan in het vakje CONTACT gelieve dan eerst contact op te nemen
met uw Verbonds kaarthouder.

• Bij de knop Clubmenu dient u altijd de knop E-ID te gebruiken wanneer de kandidaat of
speler in het bezit is van een Belgische Identiteitskaart, bij de aard van de aanvraag heeft u
drie mogelijkheden, 1. AV Adresverandering, 2. CL Clubovereenkomsten verlengen (Deze
dient gebruikt te worden voor spelers die niet in het bezit zijn van een Belgische ID, 3. OF
Transfer eigen Verbond, 4. NS Nieuwe speler, bij overgang (transfer) dient u de vorige Club
op te geven, wanneer u keuze bevestigd hebt komt u in het volgende menu waar u de nieuwe
informatie in kan slepen zoals voorzien.
Bij een andere Nationaliteit dan Belg, E-ID veranderen in handmatig.

Bij een andere Nationaliteit dan
Belg, E-ID veranderen in
handmatig.

• Als u een speler met een andere Nationaliteit van adres wilt laten veranderen dient u over te
schakelen op handmatig, vervolgens lidkaart nummer invullen en drukken op bevestig uw
keuze, dan krijgt u een volledig overzicht van deze speler.
U kan deze vakken aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid, na controle van de
aangebrachte veranderingen drukt u vervolgens op bevestigen, automatisch worden deze
veranderingen verwerkt in onze databank.

• Bij de knop overzicht aanvragen krijgt u de status van iedere aanvraag zowel via E-ID of
handmatig te zien, deze status geeft aan of de aanvraag in behandeling is of afgekeurd of
goedgekeurd, als voorbeeld zou ik het volgende willen stellen, u sluit een nieuwe speler aan
op vrijdag morgen met als doel dat hij op vrijdag avond zou kunnen spelen, uw aanvraag gaat
rechtstreeks naar de Nationale kaarthouder zonder tussenkomst van de Federale kaarthouder,
de Federale kaarthouder ziet wel alle aanvragen en zijn status op dat moment, als status als er
geen problemen zijn zal staan in behandeling.
Indien er geen problemen zijn zal deze automatisch overgezet worden naar het wedstrijdblad.
Als laatste dient de Clubverantwoordelijke de Verbonds kaarthouder in kennis te stellen in
welke ploeg betrokkene gaat spelen (dit laatste is zeer belangrijk voor Clubs met
meerdere ploegen).

• Clubadres wijziging, bij deze knop is verdere uitleg niet noodzakelijk.
• Als laatste knop binnen het Clubmenu is wijzig het wachtwoord, ieder Club beschikt over
een wachtwoord dat 5 bestaat uit 5 cijfers, alle wachtwoorden zijn bekend bij de Nationale en
Federale kaarthouder, wanneer iemand inlogt op zijn account is dit zichtbaar voor de
Nationale kaarthouder, ben je het wachtwoord vergeten kan je altijd terecht bij uw Federale
kaarthouder die u verder zal helpen.

Opmerking: Voor alle spelers in het bezit van een Belgische identiteitskaart dient men bij
iedere aanvraag gebruik te maken van een digitale kaartlezer voor het uitlezen van de juiste
gegevens, dit is ook van toepassing bij de verlenging van de Club overeenkomsten.
Voor de spelers die NIET in het bezit zijn van een Belgische identiteitskaart dient men alles
handmatig in te geven, in plaats van E-ID te selecteren dient men Handmatig te selecteren.

oor de Clubovereenkomsten dient men als verantwoordelijke een bewijs te hebben, SMS, mail
of WhatsApp dat zij akkoord gaan om te verlengen van het lidmaatschap en dit om fraude te
voorkomen, tegelijkertijd kan ook even het adres nagekeken worden.
In de preview kan men de huidige gegevens al opvragen en controleren.

Mochten er nog vragen zijn sta ik graag ter jullie beschikking.
Valentin Noten
Voorzitter
KBGB

