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2. Inleiding - Geschiedenis 
 

In 2013 besloot de VJF om een online inschrijvingssysteem voor 
judowedstrijden te laten ontwikkelen. De mediacommissie startte 
met een marktonderzoek waarna het bedrijf BehindTheButtons de 
opdracht kreeg dit systeem te ontwikkelen. Het belangrijkste 
element dat hierin zeker moest aanwezig zijn was de koppeling 
met de huidige  ledendatabase van de VJF. Hierdoor wensten we 

het probleem van foutieve inschrijvingen op te lossen (foutieve 
schrijfwijze van namen ed.) en wensten tegelijk ook te 
controleren of een ingeschreven judoka (lid van de VJF) voldeed 
aan de gestelde criteria voor het evenement (leeftijd, graad, 
vergunning, geslacht, …). 
 
Er werd ook een voorziening getroffen zodat niet-VJF leden 
konden inschrijven (buitenlandse judoka’s , FFBJ-leden,…). 
 

In 2014 was het systeem bedrijfsklaar en werd reeds ingezet 
voor de VJF-organisaties (PK, VK, BK, ….). 
 
In de loop van 2014 werd het systeem verder geoptimaliseerd en 
uitgebreid naar ploegenwedstrijden.  
Ook werd een mogelijkheid voorzien dat de clubs het systeem 
konden inzetten voor hun eigen wedstrijdorganisatie. Zo werd het 
systeem ingezet door JC Tervuren voor de Open bekers van 
Brabant editie 2015. 
 
Sinds mei 2015) kon een club bij de VJF een aanvraag doen voor 
een account om het systeem te gebruiken voor haar eigen 
wedstrijdorganisatie. In één van de volgende hoofdstukken staat 
beschreven op welke manier die aanvraag kan gebeuren en wat 
de voorwaarden zijn. 
 
In september 2018 hebben we reeds 45 clubs die er gebruik van 
maken voor hun organisatie(s).. 
 

In deze handleiding zal het gebruik voor “individuele” 
judowedstrijden uitgelegd worden. In een latere uitgave zullen we 
het dan hebben over ploegenwedstrijden. 
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Wij hopen alvast dat de gebruiker tevreden zal zijn met dit 
inschrijvingssysteem. Mochten er alsnog opmerkingen, bugs of 
tekorten opduiken mag men dit steeds aan de VJF laten weten. 
 

 
 

3. Aanvragen van account 
 

3.1. Wat is een “gebruiker” 

 
De “gebruiker” van het inschrijvingssysteem is de persoon die 
via inloggen zijn evenement kan configureren en beheren. De 
gebruiker kan ook de lijst met ingeschrevenen raadplegen. 
De gebruiker is in het wedstrijdsysteem gekend als “club-
organisator” en heeft zijn eigen toegangsrechten tot het 
systeem. 
Er bestaan namelijk nog andere rollen zoals “administrator” en 
“organisator “, maar deze rollen worden enkel gebruikt door de 

VJF-gebruikers (sporttechnisch secretariaat en de 
mediacommissie).  
 
3.2. Wat is een account 
 
Een gebruiker van het inschrijvingssysteem moet eerst een 
account krijgen van de VJF om te kunnen inloggen. Deze 
account is gekoppeld aan 1 wedstrijdorganisatie en is geldig 
van 3 maanden voor de wedstrijddag tot 1 maand na de 
wedstrijddag. 
Indien een organisator de inschrijving voor zijn evenement 
wenst uit te splitsen over verschillende wedstrijdsystemen kan 
dit toegestaan worden indien dit echt noodzakelijk is. 
Voorbeeld: een rankingtornooi voor U15 dat samen met U18-
U21+ (niet-ranking) kan uitgesplitst worden met een  
inschrijvingslink voor U15 en eentje voor U18/U21+ . 
Voor een tornooi met U9/U11/U13 wordt dit niet voorzien. 
 
Het is niet mogelijk om meer dan één account te krijgen voor 

de betreffende wedstrijd. Er is dus maar 1 “gebruiker”. 
De gebruiker mag op eigen verantwoordelijkheid zijn 
accountgegevens doorgeven. 
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3.3. Voordelen van het gebruik 

Voordelen inschrijvingssysteem VJF: 

• professioneel inschrijvingssysteem 
• professionele visualisatie algemene info organisatie 
• inschrijver kan inloggen met vergunningsnummer VJF 
• inschrijvingsformulier aanpasbaar aan wedstrijdformule 
• automatische registratie gegevens VJF judoka's 
• online overzicht inschrijvingen 

• gedetailleerde gegevens downloadbaar in excel 
• automatische communicatie naar inschrijver, judoka en 

clubsecretaris 
• communicatie vooraf in te stellen 

 

3.4. Voorwaarden voor een account 
 
Vooraleer een gebruiker een account krijgt, moeten enkele 
voorwaarden gerespecteerd worden: 

 
1) De club moet in orde zijn met al haar administratieve 

verplichtingen t.o.v. de VJF 
2) De aanvraag voor een account moet gebeuren door 

secretaris of voorzitter van de club 
3) De wedstrijd waarvoor de account wordt aangevraagd moet 

op de officiële wedstrijdkalender van de VJF staan 
4) De persoon die “gebruiker” wenst te zijn moet een geldige 

vergunning hebben bij de VJF en lid zijn van de club die de 
officiële organisator is van de wedstrijd (overeenstemmend 

met de informatie die de VJF-kalendercommissie over dit 
evenement heeft). 

 
Na het akkoord van de VJF ontvangt de “gebruiker” de 
inloggegevens van het inschrijvingssysteem. Het aanvragend 
bestuurslid ontvangt een bevestiging van de goedkeuring, 
maar de inloggegevens worden door ons niet doorgegeven 
(enkel naar de “gebruiker”).  
Het is de eindverantwoordelijkheid van de “gebruiker” voor wat 

hij verricht op het inschrijvingssysteem. Hij mag natuurlijk 
binnen zijn club het werk op het inschrijvingssysteem 
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delegeren, maar dan moet hij zijn eigen accountgegevens op 
eigen risico doorgeven. Dit moet volledig binnen de club 
besproken worden. 
 
3.5. Nodige gegevens om een account aan te vragen 
 
1) De aanvraag gebeurt via een online inschrijvingssysteem 

onder beheer van bart@vjf.be (sporttechnisch coördinator 
Bart Geelen).  
De link: 

http://www.formdesk.com/vlaamsejudofederatie/aanvraag_i
nschrijvingssysteem 
 

 
2) De volgende info moet opgegeven worden: 
 

a) Clubnummer, Clubnaam, Naam van evenement, datum 
van evenement, plaats (adres) van evenement 

 

b) Vergunningnummer, volledige naam en het mail adres 
van de vergunninghouder die aangeduid wordt als 
“gebruiker” 

 
Op basis van deze gegevens zal de VJF een “leeg” evenement 
klaarmaken op het inschrijvingssysteem met de opgegeven 
gegevens van de aanvraag. 
De inloggegevens van de account zullen bestaan uit : 
Gebruikersnaam : XXXX   (dit is het clubnummer van de 
aanvrager. Bvb 4144) 
Wachtwoord : een goed beveiligde code die door de gebruiker 
niet kan veranderd worden. Goed bijhouden dus. 
De “gebruiker” zal met deze account kunnen inloggen vanaf 
ten vroegste 3 maanden voor tot 1 maand na de wedstrijddag.  
 
3.6. Herhaaldelijk gebruik van het wedstrijdsysteem 
Wanneer de account van een “gebruiker” verloopt worden de 
gegevens nog bijgehouden in onze database.  
De “gebruiker” wordt wel aangeraden om de lijst met 

inschrijvingen te downloaden (export in Excel) en bij te houden 
vooraleer zijn account afloopt. 
 

mailto:bart@vjf.be
http://www.formdesk.com/vlaamsejudofederatie/aanvraag_inschrijvingssysteem
http://www.formdesk.com/vlaamsejudofederatie/aanvraag_inschrijvingssysteem
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3.7. Een jaarlijks eenzelfde terugkerend evenement 
Voor een terugkerende jaarlijkse wedstrijdorganisatie is het 
mogelijk om in het inschrijvingssysteem zelf een template te 
maken van de reeds bestaande configuratie van de wedstrijd. 
Hierdoor moet niet jaarlijks al het werk opnieuw gedaan 
worden. Zie verder. 
 
3.8. Kostprijs van een account 

 
De VJF stelt het inschrijvingssysteem gratis ter beschikking van 

de organiserende clubs. 
 
3.9. Privacywetgeving - GDPR 

 
De gegevens van een deelnemende judoka die binnenkomen 
via het inschrijvingssysteem mogen niet verspreid worden of 
gebruikt worden voor andere doeleinden die niets te maken 
hebben met het samenstellen van de wedstrijdbladen of 
poulebladen. We refereren daarvoor ook naar afspraken 

omtrent de nieuwe privacywetgeving GDPR (sinds mei 2018) 
waar elke club haar privacyverklaringen en documenten heeft 
moeten opstellen. 

 
4. Aanvraag en configuratie van een evenement 
 

 
We gaan een volledig traject uitleggen met een fictief 
voorbeeld (ook de personen en hun gegevens zijn fictief). 
We vertrekken van de clubaanvraag (fictieve club JC Chishiki 
Destelbergen) . Enkel de sporthal in Destelbergen waar we het 
fictief tornooi laten doorgaan is echt. 
 
4.1. De aanvraag 
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De VJF ontvangt via de online link op Formdesk een mail van de 
secretaris van JC 4144 met volgende door de club opgegeven 
inhoud: 
 
Club (= het clubnummer) : 4144 
Clubnaam : Judoclub Chishiki Destelbergen 
Naam evenement : 1e Beker JC CHISHIKI Destelbergen 
Startdatum evenement : zondag 8 november 2015 

Einddatum evenement : zondag 8 november 2015 
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Plaats evenement : 
      Locatie : Sporthal Bergenmeers 

Adres : Koedreef 1 9070 Destelbergen 
 
Leeftijdscategorieën 
 
Aanvrager: (secretaris of voorzitter) 
     vergunningnummer : 1044033      
     naam : De Lathouwer Jean 
     mail : jean.de.lathouwer@chishiki.be 

 
Gebruiker: 
     vergunningnummer : 1044033      
     naam : De Lathouwer Jean 
     mail : jean.de.lathouwer@chishiki.be 
  
 
De VJF onderzoekt de aanvraag en keurt ze goed als ze aan alle 
voorwaarden voldaan werd (zie 3.4). 

Vervolgens stuurt de VJF naar gebruiker Jean De Lathauwer zijn 
inloggegevens.  
Het bestuurslid dat de aanvraag deed krijgt een bevestiging van 
zijn aanvraag en de melding dat de inloggegevens naar Jean De 
Lathauwer verstuurd werden. 
 

4.2. Inloggen met de ontvangen account 
 

• Ga naar volgende link om aan te melden:  
https://events.vjf.be/manage 

• Vul je gebruikersnaam in + wachtwoord en klik op de 

blauwe knop “Log in” 

mailto:jean.de.lathouwer@chishiki.be
https://events.vjf.be/manage
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Fig 1 

 
 

4.3. Algemeen evenementenscherm 
 
Na het aanmelden kom je terecht in het algemene 
evenementenscherm met een overzicht van alle 
evenementen waarvoor je een account kreeg. In dit geval 
gaat het natuurlijk maar om 1 evenement : 

 

 
Fig 2 

 

Rechts kan men de stand van het aantal inschrijvingen zien 
(momenteel natuurlijk op nul) 
De acties die hier kunnen uitgevoerd worden op het 
evenement worden weergegeven met een icoontje: 

 = met dit potlood kunnen we het evenement 
configureren en editeren. Ook kan men hier de 
inschrijvingslijst terugvinden. 
 

OPGELET : met dit rode kruis kan men het evenement 
volledig wissen en is men alles kwijt !! Indien men het kruis 



11 

 

per vergissing aanklikt krijgt men wel een 2e kans om deze 
fout ongedaan te maken door te klikken op de knop 
“Annuleren” van volgende pop-up: 

 
Fig 3 

 

= dit is de URL die zal gebruikt worden om 

inschrijvingen te kunnen doen.  
Die staat helemaal rechts in de kolom ‘Acties’ : 

 
Deze link zal vooral gebruikt worden op websites of 
Facebook. In dit geval ziet de link er als volgt uit : 
https://events.vjf.be/evenementen/info/WCJOC26 

We komen hier later nog op terug. 
 

4.4. Configuratie van evenement 
 
Met behulp van het potlood gaan we nu naar het 
configuratiescherm van het evenement. Hier zal alles 
moeten geconfigureerd worden, maar kunnen we ook de 
inschrijvingslijst inkijken en aanvullen. 
Volgende 7 tabbladen zijn aanwezig: 
 

Algemeen 
Zichtbaarheid 

https://events.vjf.be/evenementen/info/WCJOC26
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Criteria 
Communicatie 
Weergegeven velden 
Inschrijvingen 
 
We gaan ze één voor één bespreken. 
 

 
Fig 4 

 

4.4.1..1. Tabblad 1 : Algemeen 
 

Als we in het configuratiescherm springen komen we steeds 
op het 1e tabblad terecht. Dit heet “Algemeen”. Hier kan je 
inderdaad alle algemene gegevens van het evenement 

invullen. 
Je start met een leeg evenement. Het enige wat ingevuld 
staat is de naam van het evenement, het type organisatie 
(individueel of ploeg) en de organisatie (hier is dit 4144 JC 
Chishiki). Deze laatste 2 (‘type organisatie’ en ‘organisatie’) 
kunnen/mogen niet veranderd worden. 
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Fig 5 

 
 
 

Fig 6 
 
Bovenaan links (Fig 6) staat nogmaals de link naar de 
inschrijvingspagina ten behoeve van geïnteresseerde 
deelnemers (https://events.vjf.be/evenementen/info/WCJOC26) 

 
Bovenaan rechts (Fig 7) staat een heel belangrijke knop 
“OPSLAAN” . Terwijl je aan het configureren bent is het een 
goed idee om af en toe eens op de knop “OPSLAAN” te 
klikken. Mocht er iets misgaan met je computer of 
netwerkverbinding dan ben je tenminste niet al je werk 
kwijt. 

https://events.vjf.be/evenementen/info/WCJOC26
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Fig 7 

  
 

Als je dit evenement ook volgend jaar wenst te hergebruiken 
voor een nieuwe editie kan je bovendien nog eens “opslaan 
als sjabloon” (dat kan op elk moment gebeuren, zelfs bvb. 
een half jaar later). De configuratie kan dan door de VJF 
hergebruikt worden voor andere edities van dit evenement 
of gelijkaardige. 

 
Fig 8 

 
Om het sjabloon te hergebruiken kan je dit inladen in dit 
lege evenement door de knop “Sjablonen” te klikken. Er 

verschijnt dan een lijst met beschikbare sjablonen : 
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Fig 9 

 
 
Nadat het sjabloon ingeladen is of bij een totaal nieuw leeg  
evenement kunnen volgende velden kunnen nu ingevuld 
worden: 
 
Naam : (naam van evenement staat reeds ingevuld maar 
kan nog altijd wat aangepast worden indien gewenst) 
 

Website :  
in te vullen URL waar informatie kan teruggevonden worden. 
Bvb. URL van de club www.chishiki.be 
 
Type : staat reeds ingevuld 
 
Organisatie : staat reeds ingevuld 
 
Locatie : 
We vullen hier het volledig en correct adres van de sporthal 
in (ook de naam van de sporthal). Bedoeling is dat Google 
Maps dit adres kan terugvinden om een landkaart te kunnen 
maken die later in het inschrijvingsblad automatisch 
aangemaakt zal worden. 
 
Datum : datum van het evenement staat reeds ingevuld 
 
Onze pagina ALGEMEEN ziet er dan reeds als volgt uit: 

http://www.chishiki.be/
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Fig 10 

 
Nu is het zeker al tijd om eens op te slaan ! 
 
Er zijn nog zaken die we moeten instellen op deze pagina : 
het logo en de taal of talen waarmee we wensen te laten  
schrijven. 
 
Logo: 

 

Met de knop “Bladeren” kunnen we in Verkenner een 
afbeelding gaan kiezen (type JPG, BMP of PNG) 
 
 
Vervolgens selecteren we het bestand (zoals bvb. 
chishiki.bmp) en het gekozen bestand verschijnt met de 
naam rechts van de knop “Bladeren”. 
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Fig 11 

 
Het systeem brengt het bestand automatisch op de juiste 
afmetingen. Probeer daarom afbeelden te gebruiken die in 
de buurt liggen van deze afmetingen, maar best niet kleiner 
zijn omwille van kwaliteitsverlies. 
Vervolgens klikken we op “Opslaan” en dan pas verschijnt 
het logo op onze pagina: 

 
Fig 12 

 
En nu “OPSLAAN”. 
 
Verschillende talen 
 
In fig 12 zie je dat er verschillende talen kunnen voorzien 
worden in het inschrijvingssysteem. Laat ons in ons 
voorbeeld uitgaan van Nederlands en Engels. 
Elke taal moet afzonderlijk geselecteerd worden waarbij we 

wat basisinfo meegeven. 
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We beginnen met het Nederlands: 
Als algemene info wensen we volgende tekst in te brengen: 
“Dit is de editie van de Beker van JC CHISHIKI. 
Het is een open tornooi, waarbij elke judoka welkom is.” 

 
 
Fig 13 

 
 Klik vervolgens op “Opslaan” 

 
Vervolgens doen we hetzelfde voor de Engelse taal. 
We brengen deze tekst in : 
“This is the edition of the first Judo Cup by JC CHISHIKI. 
It is an open tournament, where any judoka is welcome.” 
Let erop steeds het vakje ‘beschikbaar’ aan te vinken ! 
 

 
Fig 14a 



19 

 

 
Klik vervolgens op “Opslaan”. 
Er werd nu een inschrijvingssysteem in de Engelse taal 
aangemaakt dat door de inschrijver kan gekozen worden via 
de talenkiezer rechtsboven de inschrijvingspagina 
 

 
 
Fig 14b 

 
 
En tenslotte : een bestand (attachment) toevoegen aan 
het systeem. Dit kan bijvoorbeeld een uitnodigingsbrief 
zijn. 
Dit is de brief die we wensen toe te voegen en waarin ook 
meteen staat wat het criteria is om te mogen deelnemen 

(leeftijden, graden, gewichten, wegingsuren, enz…):  
 
Op basis van deze informatie gaan we het evenement verder 
configureren.  
 
Het bestand noemt “UITChishiko081115.pdf” en gaan we 
uploaden. 
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JJuuddoocclluubb  CCHHIISSHHIIKKII  
DDeesstteellbbeerrggeenn  

  

  Destelbergen, Koestraat.  iinnffoo@@cchhiisshhiikkii..bbee    

Eerste Beker JC Chishiki 
( U21J TOEGELATEN ) 

Datum : ZONDAG 8 november 2015 
 

Plaats: SPORTPARK Bergenmeers Kerkham 1, 9070 Destelbergen 

  

Weging DAMES : -21J & +21J -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78Kg van 9u30 tot 10u00 

Aanvang wedstrijden DAMES : vanaf 10u30  

  

Weging HEREN : -21J &+21J -60/-66/-73/-81Kg van 9u30 tot 10u00 

Aanvang wedstrijden HEREN : vanaf 10u30  

Weging HEREN : -21J & +21J -90/-100/+100Kg van 11u00 tot 11u30 

Aanvang wedstrijden : voorzien omstreeks 12u30 (onder voorbehoud)  

  

Deelnemingsvoorwaarden : 
❑ Dames en Heren : houder zijn van MINSTENS de 3de Kyu-graad 
❑ Identiteitsbewijs,  (Belgische en niet-Belgische nationaliteit zijn toegelaten) 
❑ Verplicht rugembleem. Nationaal VJF/KBJB of internationaal EJU/IJF-rugembleem zijn toegelaten. 
❑ VERGUNNING: Geldige vergunning, aangesloten bij een Oost-Vlaamse club 
❑ medisch attest (niet ouder dan 6 maanden) kunnen voorleggen vanaf de leeftijd van 40 jaar (weging). 
  

Leeftijds- & Gewichts-categorieën : 
❑ U21+ Dames : geboren in 1996 of vroeger : -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78Kg 
❑ U21+ Heren : geboren in 1996  of vroeger : -60/-66/-73/-81/-90/-100/+100Kg 

  

Wedstrijdformule : 
❑ Minder dan 6 deelnemers per gewichtscategorie : poule 
❑ Vanaf 6 deelnemers per gewichtscategorie : reeks met dubbele herkansing 
❑ U21 toegelaten (kampen samen met 21+) 
Duur der kampen : 5 minuten 
Wedstrijdreglement: 
❑ Wedstrijdreglement en Sportcode van de Vlaamse Judofederatie 
 

Prijzen : 
❑ Medaille voor de 1ste, 2de en twee 3de plaatsen 
❑ Tijdens de prijsuitreiking zijn de judoka’s in judogi of trainingspak 
❑ De eerste 4 plaatsen zijn geselecteerd voor deelname aan de Vlaamse kampioenschappen te Dendermonde 

(18/10/2014) 
 
 

Inschrijvingen : 
❑ ENKEL VIA ONLINE INSCHRIJVINGSSYSTEEM OP DE  WEBSITE van JC Chishiki  uiterlijk tegen 5 november 2015 
❑ KAN ENKEL GEBEUREN DOOR HOOFDTRAINER, VOORZITTER, SECRETARIS OF PENNINGMEESTER 
 

mailto:info@chishiki.be
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Inschrijvingsrecht : 
❑ 10,00 € ( Euro ) per judoka op rekening xxxxxxxx , met als mededeling “inschrijving JC Chishiki 2015 + naam club +  

clubnummer” 
❑ Betaling : storting door de clubverantwoordelijke tegen 5 november  2015 (voor laattijdige betalingen worden 

administratiekosten aangerekend van € 5 p.p. bovenop het inschrijvingsgeld die op de wedstrijddag contant dient 
betaald te worden. 

 
 

Vrijkaarten : 
❑ Vrijkaarten VJF zijn niet geldig 

 
 
 

Via de knop “Bladeren” onder de titel “Bijlages” kunnen we 
in onze mappen scrollen om het bestand te selecteren. 
 
In ons algemeen scherm verschijnt 
“Totaal aantal gekozen bestanden : 1” 
 

 
Fig 15 

 
MAAR : voor de rest zie je de naam van het geselecteerd 
bestand niet verschijnen.Er blijft te lezen “Geen bestanden 

geselecteerd”. Je MOET eerst opnieuw rechtsboven op  
“OPSLAAN” klikken. 
 
 
Na het opslaan ziet ons blad eruit als volgt : 
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Fig 16 

 
 
Meerdere bestanden kunnen als attachment meegegeven 
worden. 
 
 
Als dit allemaal gebeurd is is het terug tijd om tussentijds 
alles op te slaan. 
 

Nu gaan we eens gaan kijken hoe onze inschrijvingspagina 
er tot nu toe uitziet (via “Link naar evenement” links 
bovenaan) : 
 

 
Fig 17 

 
 
En nu gaan we eens kijken hoe dit eruit ziet als we de 
Engelse taal kiezen : 
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Rechtsboven klikken we op “Kies Taal”. Er verschijnt een lijst 
met talen. Aangezien we enkel de Nederlandse en Engelse 
versie geconfigureerd hebben zal bij keuze van Frans of 
Duits hetzelfde getoond worden als de Nederlandse versie 
 

 
Fig 18 

 
We kiezen “English” waarna we onze Engelse versie van het 
evenement zien: 
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Fig 19 

 
Merk op dat niet enkel de Engelse tekst “This is the 
edition…” te zien is, maar dat ook heel wat termen vertaald 
zijn naar het Engels : date, location, attachments, 
organization, description. 
 
 
 
 
 
 

4.4.1..2. Tabblad 2 : Zichtbaarheid 
 

 
 
Op het blad “zichtbaarheid” moeten onderstaande 
velden ingevuld worden omtrent de zichtbaarheid voor 
de bezoeker van dé inschrijvingspagina van dit 
evenement op internet: 
 

4.4.1..2.1. Inschrijvende gebruikers 
(=keuzelijst) 
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Mogelijkheden rollen zijn : anoniem, judoka, 
hoofdtrainer, lesgever, secretaris, voorzitter, 
penningmeester, clubcoach. 
 

• De rol ‘Anoniem’ 
Een niet-VJF lid zal hierdoor kunnen inschrijvingen 
doen via een aparte knop op de inschrijvingspagina die 
er als volgt zal uitzien voor de inschrijver : 

 
Fig 7.5 
 

Je zal later zien dat op het inschrijvingsblad dan geen 
veld aanwezig is om een vergunningnummer in te 
geven, aangezien dit voor een niet-VJF lid geen zin 
heeft. 
Hierdoor kunnen leden van de FFBJ of buitenlandse 
clubs inschrijvingen doen. 
Het is niét de bedoeling dat VJF-leden ook via deze weg 

inschrijven ! 
 

 

• Alle andere rollen 
 
Alle volgende inschrijvende gebruikers zijn wel lid van 
de VJF en maken zich kenbaar met het 
vergunningnummer: 
 

 
Fig 20 

 
In de ledendatabase zal via het vergunningnummer de 
officiële rol opgevraagd worden van deze persoon zijn 

de club : 
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Mogelijkheden zijn : judoka, hoofdtrainer, lesgever, 
secretaris, voorzitter, penningmeester, clubcoach. 
 
Enkel de rollen die geregistreerd staan bij de VJF 
gelden hier. Verschillende rollen kunnen gecombineerd 
worden in het venster “Inschrijvende gebruikers”. Het 
gaat om een “EN” functie . 
Voorbeeld : als enkel secretaris en penningmeester  
een inschrijving mogen verrichten kiezen we beiden en 
ziet ons venster er als volgt uit : 

 

 
         Fig 21 

 
Opgelet : als je kiest voor “JUDOKA”’ geef je aan alle 
vergunninghouders de toestemming om enkel zichzelf 
in te schrijven (maar géén andere judoka’s). 

 
In onze uitnodigingsbrief staat : “KAN ENKEL 
GEBEUREN DOOR HOOFDTRAINER, VOORZITTER, 
SECRETARIS OF PENNINGMEESTER “. 
We gaan dit dan ook zo instellen : 
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Fig 22 
 

En vervolgens klikken we op “OPSLAAN”. 
 

 
 

4.4.1..2.2. Publiek evenement (=checkbox) 
 
De algemene URL waarop je publieke evenementen kan 
terugvinden die de VJF organiseert is events.vjf.be 
Op die pagina kan je met je webbrowser (zonder 
ergens in te loggen) alle “publieke” evenementen zien, 
dit wil zeggen : evenementen waar je de link (of url) 

niet vooraf hoeft van te kennen. 
Om dat mogelijk te maken moet je het vakje “Publiek 
evenement” aanklikken. Als je géén publieke 
evenementen hebt dan ziet events.vjf.be er als volgt 
uit: 
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Fig 23 

 
Als je ons eigen tornooi als “publiek” zou verklaren en 
het vakje wel aanvinkt dan ziet events.vjf.be er als 
volgt uit: 
 

 
Fig 24 

 
U kan zich afvragen wat het nut ervan is, maar als je 
de link (url) niet kent dan kan je dit evenement nooit 
terugvinden. We verkiezen in ons geval om het 
evenement niet publiek te maken en vinken “publiek 

evenement” niet aan. Inschrijven zal dan enkel kunnen 
gebeuren door de link mee te delen via een uitnodiging 
of een publicatie op de website. 
Onze link is nu nog steeds : 
https://events.vjf.be/evenementen/info/WCJOC26 
 
 

4.4.1..2.3. Zichtbaar vanaf (=datum) 
 

Verplicht in te vullen veld.  
Indien het om een publiek evenement gaat zal dit in de 
lijst onder events.vjf.be enkel zichtbaar zijn vanaf deze 
begindatum. 
We stellen het evenement open vanaf 1 september 
2015. 
Deze datum heeft geen nut als het niet om een publiek 
evenement gaat maar moet wel steeds ingevuld 
worden. 
 

 
4.4.1..2.4. Zichtbaar t.e.m. (= datum) 

https://events.vjf.be/evenementen/info/WCJOC26
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Verplicht in te vullen veld. 
Indien het om een publiek evenement gaat zal dit in de 
lijst onder events.vjf.be enkel zichtbaar zijn tot en met 
deze einddatum. 
We kiezen ervoor om het zichtbaar te houden tot de 
dag na het evenement en vullen in : 09/11/2015 
 
Deze datum heeft geen nut als het niet om een publiek 
evenement gaat maar moet wel steeds ingevuld 

worden. 
 
 

4.4.1..2.5. Inschrijven vanaf (= datum) 
 
Dit moet steeds ingevuld worden.  
We hebben er bij dit evenement voor gekozen om de 
inschrijvingen te laten starten op dezelfde dag dat we 
het evenement zichtbaar stellen, dus 01/09/2015. 

 
 
Ook al kan je naar de inschrijvingspagina gaan via de 
link, toch zal je niet kunnen inschrijven zolang we deze 
begindatum niet bereikt hebben en krijg je volgende 
melding te zien: 
 
De datums van en tot wanneer u zich kunt inschrijven 
zijn verlopen / nog niet actief. 
 

4.4.1..2.6. Inschrijven t.e.m. (= datum) 
 
Dit moet steeds ingevuld worden. 
Zoals in de uitnodigingsbrief genoteerd staat 
aanvaarden we inschrijvingen t.e.m. 5 november en 
vullen we dit zo ook in het betreffende veld in. 
Als deze einddatum voorbij is zal je niet meer kunnen 
inschrijven en krijg je volgende melding te zien: 
 

De datums van en tot wanneer u zich kunt inschrijven 
zijn verlopen / nog niet actief. 
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Hiermee is de volledige pagina “ZICHTBAARHEID” ingevuld 
en ziet die er als volgt uit : 

 

 
Fig 25 

 
 
Nu kunnen we de volgende pagina configureren : 

“CRITERIA”, maar vergeet niet eerst op te slaan wat je 
reeds geconfigureerd hebt ! 
 
 

4.4.1..3. Tabblad 3 : Criteria 
 

De pagina “CRITERIA” is een belangrijke pagina omdat 
die de inschrijvingscriteria van je organisatie zal 
vastleggen die je wenst : leeftijd , geslacht , 
gewichtsklasse , enkel binnen de provincie of niet , enz… 

 
4.4.1..3.1. Graden 
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Hier selecteer je de judograden die toegelaten zijn op het 
tornooi. 
 

 
Fig 26 

 
4.4.1..3.2. Leeftijdsklassen 

 

Alle courant gebruikte leeftijdsklassen werden reeds gedefinieerd 
in het systeem. Elk jaar worden de geboortejaren automatisch 
aangepast. Wanneer de inschrijver een judoka wil inschrijven die 
niet voldoet aan deze geselecteerde leeftijdsklasse(n) zal dat niet 
lukken. 
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Fig 27 

 
 

4.4.1..3.3. Gewichtscategorieën 
 

Na het invullen van de leeftijdsklassen moeten de bijhorende 
gewichtscategorieën aangeduid worden: 
 

 
 

 
Kies Alle gewichten of de gewichtscategorieën die je wenst: 
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OPGELET: wanneer je vertrekt van een sjabloon om een 
evenement aan te maken worden de gewichtscategorieën 
niet meegenomen. Die moeten steeds nog manueel 
aangeduid worden ! 
 
 

4.4.1..3.4. Provincies 
 
Het is mogelijk om enkel inschrijvingen toe te laten binnen 
een of meerdere provincies. Als we niets invullen kan 
iedereen inschrijven, ongeacht de provincie. Voor een 
provinciaal kampioenschap kan men wel opteren om slechts 
1 provincie toe te laten. 
Bijvoorbeeld : PK Oost-Vlaanderen : 

 
Fig 28 
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4.4.1..3.5. Max inschrijvingen 

 
Hier kan men het toegelaten maximum inschrijvingen 
invoeren van het evenement om te vermijden dat er teveel 
deelnemers zijn voor te weinig wedstrijdmatten. In het 
voorbeeld is 200 het max. aantal. 
 
 

4.4.1..3.6. Max inschrijvingen / inschrijver 
 
De persoon die een inschrijversaccount kreeg (de 
organisator dus van de club) kan een toegelaten maximum 
opgelegd worden. Dat kan nuttig zijn voor 
ploegenwedstrijden met een maximum aantal ploegleden. 
 

 
Fig 29 

 
 
Hiermee is het blad “CRITERIA” volledig ingevuld en het ziet 

er als volgt uit : 
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Fig 30 

 
Nu kunnen we de volgende pagina configureren : 
“COMMUNICATIE”, maar vergeet niet eerst op te slaan wat 
je reeds geconfigureerd hebt ! 
 

4.4.1..4. Tabblad 4 : Communicatie 
 

 
Op deze pagina kunnen allerhande boodschappen opgesteld 

worden : bevestigingsteksten en bevestigingsmails. 
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4.4.1..4.1. Bevestigingsteksten. 
Een bevestigingstekst verschijnt online op het scherm 
wanneer een inschrijver een inschrijving heeft ingevoerd. 
Mogelijkheden:  
Bevestigingstekst Geregistreerd : op het moment van de 
inschrijving (na “Opslaan” door de inschrijver) van een niet-
VJF lid verschijnt de tekst onmiddellijk op het 
browserscherm van de inschrijver. 
Bevestigingstekst Geaccepteerd : op het moment van 
automatische acceptatie van een VJF-lid via de 

ledendatabase verschijnt de tekst onmiddellijk op het 
browserscherm van de inschrijver 
 
 

4.4.1..4.2. Bevestigingsmails 
 
Een bevestigingsmail wordt automatisch verstuurd  bij 
volgende statussen van een inschrijving . 
 

Mogelijkheden: 
 
Bevestigingsmail Geregistreerd:  
 
De inschrijver van een niet-VJF lid krijgt een mail 
toegestuurd met de bevestiging dat de judoka geregistreerd 
werd in de inschrijvingslijst. Deze mail vertrekt op het 
ogenblik dat de bevestigingstekst verschijnt op het scherm 
(zie hierboven). 
 
OPGELET: de ingeschreven judoka krijgt deze mail NIET ! Je 
kan hier dus vragen tot betaling invoegen die de inschrijver 
moet uitvoeren (en niet de ingeschreven judoka). 
 
 
Bevestigingsmail Geregistreerd voor Judoka :  
 
De ingeschreven judoka  krijgt een mail toegestuurd met de 
bevestiging dat hij ingeschreven werd. In deze mail kan je 

bvb. laten weten wie de judoka precies ingeschreven heeft, 
zonder hem te vragen dat hijzelf moet betalen. Dat doet 
normaal gezien de inschrijver.  
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Bevestigingsmail Geaccepteerd :  
 
Als de club-organisator de inschrijving aanvaardt door over 
te gaan van “Geregistreerd” naar “Geaccepteerd” zal deze 
mail ook vertrekken naar de inschrijver en ev. naar de 
secretaris. 
OPGELET: ook hier krijgt de ingeschreven judoka deze mail 
NIET ! 
 

BELANGRIJK: bij VJF-leden die in orde zijn met de 
inschrijvingscriteria wordt automatisch geaccepteerd zonder 
dat de inschrijver hier iets moet voor doen. 
 
 
Bevestigingsmail Geaccepteerd voor judoka :  
 
Als de club-organisator de inschrijving aanvaardt door over 
te gaan van “Geregistreerd” naar “Geaccepteerd” zal deze 

mail vertrekken naar de ingeschreven judoka. 
 
Bevestigingsmail Betaald :  
 
Als de inschrijver de inschrijving markeert als “Betaald” zal 
deze mail ook vertrekken naar de inschrijver en ev. naar de 
secretaris. 
OPGELET: ook hier krijgt de ingeschreven judoka deze mail 
NIET ! 
 
Het volledige protocol ziet er samengevat als volgt uit: 
 

>>> Communicatie bij registratie (enkel niet-leden) 
 
   Bevestigingstekst (op scherm) voor inschrijver: [Tekstblok] 
   Bevestigingsmail voor inschrijver: [Tekstblok] 
   Bevestigingsmail voor ingeschreven judoka*: [Tekstblok] 
 
   * Indien de judoka ook de inschrijver is, ontvangt deze enkel 

de mail voor de inschrijver. 
 
>>> Communicatie bij acceptatie (alle inschrijvingen) 



38 

 

 
   Bij inschrijving van een VJF-lid, worden meteen deze teksten 
gebruikt. 
   Indien het een inschrijving van een niet-lid, worden deze 
teksten pas gebruikt wanneer de inschrijving manueel werd 
goedgekeurd. 
 
   Bevestigingstekst (op scherm) voor inschrijver: [Tekstblok] 
   Bevestigingsmail voor inschrijver: [Tekstblok] 
   Bevestigingsmail voor ingeschreven judoka*: [Tekstblok] 

 
   * Indien de judoka ook de inschrijver is, ontvangt deze enkel 
de mail voor de inschrijver.  
 
>>> Communicatie bij betaling (alle inschrijvingen) 
 
   Bevestigingsmail voor inschrijver: [Tekstblok] 

Er is dus een extra email toegevoegd voor de judoka die als lid 
van de VJF onmiddellijk reeds een acceptatiemail krijgt ipv een 

registratiemail). 
Je zal voor jullie tornooi deze mail dus nog moeten 
toevoegen. 
 

4.4.1..4.3. Het samenstellen van een 
bevestigingsmail/tekst 

 
Een mail of tekst is samengesteld uit tekst en tags. 
Tags zijn termen die gekoppeld zijn aan vaste informatie van 

het evenement. Ze staan steeds tussen vierkante haken : [ ] 
 
Mogelijkheden zijn: 
 
[NaamDeelnemer] 
[NaamInschrijver] 
[InschrijvingURL] 
[GegevensDeelname] 
[StatusDeelname] 
[NaamEvenement] 

[NaamOrganisatie] 
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Deze Tags zijn handig omdat de info die ze 
vertegenwoordigen vertaald worden in de rest van de tekst. 
 
Voorbeeld van een Bevestigingsmail: 
 
Beste,  
hartelijk dank voor uw inschrijving voor : [NaamEvenement] 
 
Met vriendelijke groeten, 
[NaamOrganisatie] 

 
 
Als de inschrijver de bevestigingsmail in zijn mailbox krijgt 
kan hij lezen : 
 
Beste,  
hartelijk dank voor uw inschrijving voor: 1e Beker JC Chishiki 
Destelbergen 
 

Met vriendelijke groeten, 
4144 JC Chishiki 
 
Voorbeeld van een Acceptatiemail voor de 
ingeschreven judoka: 
 
Beste {NaamDeelnemer}, 
 
{NaamInschrijver} heeft je zonet ingeschreven voor 
{NaamEvenement} en deze werd geaccepteerd. 
Wij verwelkomen je graag op xxxxxxxxxxx en wensen je 
alvast veel succes met je deelname. 
 
Met sportieve groeten, 
{NaamOrganisatie} 
 
Voorbeeld van een Betaalmail: 
 
Beste, 

 
We hebben de betaling voor volgende inschrijving voor  het 
{NaamEvenement} zonet geregistreerd, waarvoor dank: 
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Judoka: {NaamDeelnemer} 
ingeschreven door {NaamInschrijver} 
{GegevensDeelname} 
{StatusDeelname} 
 
U kan steeds uw inschrijving monitoren via de volgende link: 
{InschrijvingURL} 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
4144 JC Chishiki 
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4.4.1..4.4. Mails, teksten en de Talen 
 
 

Voor elke taal die eerder gedefinieerd werd zal plaats 
voorzien zijn om een mail in de juiste taal op te stellen. 
 

 
Fig 31 

 
OPGELET : in het veld “Afzender’s email” zal automatisch 
no-reply@vjf.be ingevuld worden. Dit veld kan niet 
veranderd worden. 

 
 
 

Nu kunnen we de volgende pagina configureren : 
“GEBRUIKERS”, maar vergeet niet eerst op te slaan wat je 
reeds geconfigureerd hebt ! 
 

4.4.1..5. Tabblad 5 : Gebruikers 
 

Dit is niet van toepassing voor club-organisatoren, enkel 
voor VJF-organisatoren (sporttechnisch personeel). 

 

mailto:no-reply@vjf.be
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We gaan meteen naar de volgende pagina : “WEERGEGEVEN 
VELDEN”. 

 
4.4.1..6. Tabblad 6 :  Weergegeven velden 

 
Hier kunnen de velden gekozen worden die je op het 
inschrijvingsblad wenst te zien verschijnen: 
 
Clubnummer  Land 
Clubnaam   Nationaliteit 

Naam   Telefoon 
Voornaam  Mail 
Straatnummer  Geboortedatum 
Huisnummer  Geslacht 
Bus    Graad 
Postcode   Gewichtsklasse 
Gemeente  Naam Coach 
    Rugnummer 

 

 
Voor elk veld kan je volgende mogelijkheden aanduiden : 
 
Niet weergeven :  

het veld zal niet zichtbaar zijn 
Weergeven, optioneel :  

het veld is zichtbaar, maar degene die inschrijft is 
niet verplicht om hier iets in te vullen 

Weergeven, verplichte invoer : 
het veld is zichtbaar, en degene die inschrijft is 
verplicht om hier iets in te vullen 

 
 
ZEER BELANGRIJK : het veld “Gewichtsklasse” : 
 
Opdat de leeftijdscontrole effectief zou gebeuren MOET 
het veld “Gewichtsklasse” op “weergegeven, verplichte 
invoer” gezet worden, ook als je de gewichtscategorie als 
organisator niet nodig hebt !! 

 
OPGELET: 
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Het veld “Vergunningnummer” is hier niet terug te vinden. 
Men kan dit veld zelf niet gaan beheren. Het verschijnt 
vanzelf op het inschrijvingsblad. 
 
UITZONDERINGEN: 
 
1) Indien men onder het blad “Zichtbaarheid” als 

“inschrijvende gebruiker” ook voor ANONIEM heeft 
gekozen zullen bij het inloggen van een niet-VJF lid via 
de knop “aanmelden als niet-VJF lid”  de velden 

“Vergunningnummer” en “Clubnummer” nooit zichtbaar 
zijn. Dit is niet instelbaar. 

2) Het veld “Geslacht” staat vast op “Weergeven, 
verplichte invoer”.  

 
 
Uiteindelijk krijgen we als resultaat bvb. het volgende : 
 
 

 
 
Fig 32 

 

Klik op “OPSLAAN” om niets te verliezen van uw 
configuratiewerk. 
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We gaan nu naar het ‘echte’ inschrijvingsblad door 
linksboven op “Link naar evenement” te klikken. 
 

 
Fig 33 

 
 
Daarna krijgen we het volgende te zien: 
 

 
Fig 34 
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Hier zie je bovenaan dat het veld “Vergunningsnummer” 
inderdaad zichtbaar is en verplicht moet ingevuld worden. 
 
Let wel dat de begindatum voor de inschrijvingen in tabblad 
“Zichtbaarheid” niet in de toekomst ligt, want dan kan je nu 
nog niet inloggen om naar het inschrijvingsblad te gaan 
kijken. 
 
 

4.4.1..7. Tabblad 6 :  Inschrijvingen 

 
In dit blad gaan we niet echt configureren. Hier kan u de lijst 
terugvinden van binnengekomen inschrijvingen. 

 

 
Fig 35 

 
4.4.1..7.1. Een inschrijving toevoegen. 
 

Deze lijst is nu natuurlijk nog leeg. 

Linksboven is er een groen kruisje waarmee je zelf 
inschrijvingen kan toevoegen. 
 
We klikken erop en krijgen een nieuw scherm waarop alle 
velden verschijnen die per inschrijving bijgehouden worden.  
 
Het bovenste gedeelte van dit scherm ziet er als volgt uit : 
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Fig 36 

 
Er zijn ook velden bij die we nu voor het eerst leren kennen, 
zoals “Volgnummer”,  “Vergunning Vervaldag”, 
“Ploegnummer” en “Status”. 
Ook verschijnen de gegevens van wie de externe inschrijver 
was die de judoka inschreef : 

 
Fig 37 

 

Achter elk veld staat een icoontje met volgende betekenis: 

 
Fig 38 

 

Niet zichtbaar : wil zeggen “niet zichtbaar voor de 
inschrijver” op het inschrijvingsblad (via link evenement). 
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Zichtbaar  : wil zeggen “niet zichtbaar voor de inschrijver” 
op het inschrijvingsblad (via link evenement). 
 
Vereist:  wil zeggen “verplicht in te vullen” op het 
inschrijvingsblad (via link evenement). 
 
 
Nu gaan we als club-organisator zelf een inschrijving 
toevoegen. We kiezen ervoor onszelf in te schrijven (dus de 
inschrijver schrijft zich ook in als judoka voor deelname aan 

de wedstrijd). 
Het gaat om De Lathauwer Jan van JC Chishiki met 
vergunningnummer 1044033: 
 
1) Het veld “VOLGNUMMER” mag op nul blijven staan. Het is 

in feite een volgnummer binnen de inschrijvingslijst. 
Aangezien ze leeg is kan je voor de eenvoud kiezen voor 
“1”, maar je kan daar om het even welk getal voor 
invullen. 

 
2) Nu gaan we het vergunningnummer invullen. Opgelet : na 

het intikken van het nummer op Enter drukken ! 
 
Voor we op Enter drukken zijn de andere velden nog leeg: 
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Fig 39 

 
Nadat we op Enter drukken worden alle lege velden 
automatisch ingevuld. 
 

Bovenste gedeelte van het blad : 
 

 
 

Fig 40 

 
 
Hierin moeten de lege velden met een asterisk ingevuld worden, 

want het zijn verplichte velden. 
Als deze leeg staan wil dit zeggen dat er geen info van in de 
database van de VJF zit (hier bvb: telefoon, gewichtsklasse en 
mail. Alle andere velden werden automatisch ingevuld zodat je er 
kan van uitgaan dat alles correct is (ook de schrijfwijze van naam 
en voornaam). 
 
OPGELET  voor “Gewichtsklasse” : als club-organisator kan je een 
keuze maken uit alle gewichtsklassen die er gedefinieerd zitten in 

het inschrijvingssysteem: 
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Fig 41 

 
Dit betekent dat we als club-organisator een gewichtsklasse 

kunnen kiezen die we eerder niet gedefinieerd hebben in de 
leeftijdsklasse onder “Criteria”. 
Als we deze inschrijving opslaan en vervolgens in de 
overzichtslijst gaan zien verschijnt er een rood driehoekje links. 
Als je er met de cursor gaat opstaan zie je het volgende : 
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Fig 42 

 
Gelukkig kan dit nooit gebeuren bij de externe inschrijver die zich 
via de link(de normale weg) moet inschrijven. Hij zal enkel 
kunnen kiezen tussen de gewichtsklassen die voor dit tornooi 
geconfigureerd werden door de club-organisator. 
 
 
 
Ook in het onderste gedeelte van het blad worden velden 
automatisch ingevuld : 

 
Fig 43 
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Na “opslaan” zal de ingeschreven judoka terug te vinden zijn in 
de inschrijvingslijst : 
 

 
Fig 44 

 
4.4.1..7.2. Statussen op de inschrijvingslijst 

 
4.4.1..7.2.1. Geregistreerd – geaccepteerd 

betaald 
 
Achter elke naam van een ingeschreven judoka kan je een 
icoontje terugvinden die de status van de inschrijving weergeeft . 
 
Bij deze nieuwe inschrijving staat de status op geregistreerd: 

 Fig 45 

 
 
 
 
Er zijn 3 fasen die kunnen doorlopen worden door telkens op het 
icoontje te klikken : 
 
Geregistreerd ➔ geaccepteerd ➔ betaald 
 

1) Geregistreerd : 
 
Het icoontje met het “gele mapje” staat in de kolom “Status” 
helemaal rechts (laatste kolom). 
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Geregistreerd wil zeggen dat de inschrijver de gegevens heeft 
kunnen inbrengen, maar dat de organisator nog zijn 
goedkeuring niet gegeven heeft tot deelname. 
De inschrijver heeft wel reeds een bevestigingsmail van 
registratie automatisch ontvangen. (zie hoofdstuk 
“Communicatie”). 
Wanneer de organisator de inschrijving wil accepteren klikt hij 
op het gele mapje, dat meteen verandert in een blauw vinkje. 
De inschrijver krijgt meteen automatisch een acceptatiemail. 
(zie hoofdstuk “Communicatie”). 

 
 

 
  Fig 46 

 

 
2) Geaccepteerd: 
 
Het icoontje met het “blauwe vinkje” staat in de kolom 
“Status” helemaal rechts (laatste kolom). 
Geaccepteerd wil zeggen dat de organisator de inschrijving 
goedkeurt. Voor niet-leden (die dus als “anoniem” inschrijven) 
is dit manueel nodig. 
Aangezien VJF-leden bij de registratie automatisch 

gecontroleerd worden via de ledendatabase van de VJF en het 
lid teruggevonden worden volgt automatisch een “Acceptatie”.  
. 
 

 
  Fig 47 
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3) Betaald 

 
Wanneer de organisator het inschrijvingsgeld ontvangen 
heeft kan hij de status van de betreffende judoka 
veranderen van “Geaccepteerd” naar “Betaald”. 
Hiervoor klikt hij op het blauwe vinkje dat meteen verandert 
in een groen euroteken. 
De inschrijver krijgt meteen automatisch een mail met 
bevestiging van betaling. (zie hoofdstuk “Communicatie”). 

 

 
Fig 48 

 
 
 
Elke lijn met een ingeschreven judoka kan gewist worden met het 

rode kruisje links. 
De informatie van elke ingeschrevene kan aangepast worden met 
het potloodje links. 
 

4.4.1..7.2.2. Leden versus niet-leden 
 
Om het volgende te begrijpen moeten we onderscheid 
maken tussen het inschrijven van een VJF-lid en van een 
niet-VJF-lid. 

Niet-VJF-leden kennen we niet en hiervan moeten de 
gegevens manueel gecontroleerd worden (graad, leeftijd,…). 
Deze inschrijvingen moeten we eerst manueel als 
“geregistreerd” verklaren en indien in orde (na onderzoek) 
manueel “accepteren”. Dit zijn 2 stappen. 
 
VJF-leden kennen wij wel en die worden onmiddellijk 
gecontroleerd in onze leden-database. Deze inschrijvingen 
slaan daarom de stap “registratie” over en worden 
automatisch geaccepteerd indien de gegevens van de leden-

database voldoen aan de criteria van het evenement. 
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Als laatste stap bevestigen wij manueel de “betaling” (wat 
niet verplicht is). 
 
Voor elk van deze stappen hebben we bevestigingsteksten 
en – mails voorzien die moeten ingevuld worden door de 
cluborganisator bij de configuratie van het 
inschrijvingssysteem (zie vorig hoofdstuk “Tabblad 4 : 
communicatie”). 

 
 

 
4.5. Afmelden als gebruiker 

• Klik rechts op “Log off” om af te melden van de website.  

 
Fig 49 
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5. Hoe krijgt men het  inschrijvingssysteem beschikbaar 

voor de club ? 
 

 

Het systeem is gratis beschikbaar voor alle aangesloten clubs 
van de VJF. 

 Klik op deze link van de website www.vjf.be om uw eigen 
account aan te vragen. Hierbij komt men in Formdesk terecht 
waarin men een aanvraagformulier kan invullen. 

 Voordelen inschrijvingssysteem VJF: 

• professioneel inschrijvingssysteem 
• professionele visualisatie algemene info organisatie 
• inschrijver kan inloggen met vergunningsnummer VJF 
• inschrijvingsformulier aanpasbaar aan wedstrijdformule 
• automatische registratie gegevens VJF judoka's 
• online overzicht inschrijvingen 
• gedetailleerde gegevens downloadbaar in excel 
• automatische communicatie naar inschrijver, judoka en 

clubsecretaris 
• communicatie vooraf in te stellen 

 
 

 

http://www.formdesk.com/vlaamsejudofederatie/aanvraag_inschrijvingssysteem
http://www.vjf.be/

