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HANDLEIDING AFDRUKMETHODE VERGUNNINGEN 

VERGUNNINGEN AFDRUKKEN IN CLUBFICHE
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HANDLEIDING LEDENBEHEER – VERGUNNINGEN AFDRUKKEN IN CLUBFICHE 

1. INLOGGEN IN LEDENBEHEER

Je surft naar de website van Judo Vlaanderen www.judovlaanderen.be en klikt bovenaan 
rechts op 'Login Leden'.  

Daar log je in als clubbeheerder van jouw club. Je logt in met je licentienummer en wachtwoord. 
Indien je dit wachtwoord vergeten bent, kan je altijd kiezen om je wachtwoord te resetten.  

Er zal dan een automatische e-mail verzonden worden naar het e-mailadres dat in jouw 
persoonlijke fiche in het ledenbeheer werd opgegeven, met daarin het reset paswoord. 
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2. DE CLUBFICHE EN LEDENPAGINA

Wanneer je ingelogd bent, kom je automatisch op onderstaande clubfiche terecht. Op deze 
pagina klik je door rechtsbovenaan naar het tabblad ‘Leden’.  

. 

Na het doorklikken naar het ‘Leden’-tabblad kom je op onderstaande pagina terecht. Daar zijn 
verscheidene aspecten belangrijk om het afdrukken van vergunningen te kunnen hanteren:  
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1. ‘V’-kolom : Hier kan je op een snelle wijze alle vergunningen of leden waarvan je een
PDF-vergunning wilt afdrukken manueel selecteren en in de Vergunningen PDF-lijst
plaatsen om ze later af te drukken. Opgelet ! Wanneer je reeds enkele vinkjes hebt
aangeduid en je voegt er nog eentje aan toe zal het aantal naast de Vergunning Pdf
pas updaten na het refreshen van de webpagina.

Je kan dit ook op een andere manier aanduiden door de persoonlijke fiche van een lid
open te klikken en het vinkje naast ‘Vergunning afdrukken in bulk’ aan te vinken. Dit zal
echter wel wat meer tijd innemen als je meer dan 10 judoka’s hun vergunning wil
afdrukken. Dan kies je beter de V-kolom methode om de vergunningen te selecteren.

2. Vergunningen pdf : Hier klik je pas op wanneer je de vergunningen wil genereren naar
een PDF en dus klaar bent om af te drukken.
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3. HOE VERSCHEIDENE VERGUNNINGEN SELECTEREN

Zoals in bovenstaand punt reeds vermeld, gebruik je dus een ‘V-kolom’ om verscheidene 
vergunningen te selecteren.  

Wanneer ik verscheidene vergunningen heb geselecteerd EN mijn pagina heb gerefreshed, ziet 
dit er dan zo uit. 

Je merkt dus dat er in de linkerkolom 3 vergunningen zijn aangevinkt en ik na het refreshen ook 
een rood icoon met het nummer 3 naast mijn vergunningen zie verschijnen. Dit werkt dus 
hetzelfde alsof ik mensen in mijn betaallijst zou toevoegen. Hier voeg ik ze echter dus toe aan 
mijn afdruklijst of mijn ‘Vergunningen Pdf‘. 
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4. OPTIMALE AFDRUKINSTELLINGEN

Wanneer je al jouw gewenste vergunningen selecteerde, kan je op de ‘Vergunningen Pdf‘ 
klikken. Dan kom je normaal op een scherm zoals hierna: 

Ga naar jouw afdruk-/printerinstellingen door op het printericoontje rechts te drukken. 
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Zoals je ziet, zal de afdrukfunctie automatische alle vergunningen apart in het groot op A4-
formaat afdrukken. Dit kan in principe als je maar weinig vergunningen hebt. Uiteraard is dit 
niet ideaal, ook niet voor de leden om dit eventueel weg te bergen of mee te nemen naar 
tornooien. Daarom zijn jouw printerinstellingen van groot belang! Idealiter kunnen er op een 
mooie grootte 6 vergunningen op 1 bladzijde (A4). Je stelt jouw instellingen best als volgt in: 

 

Je plaatst jouw bladzijde op ‘Portrait‘. De schaal zet je op ‘fit to page‘ en je plaatst 6 
vergunningen per bladzijde. Dan krijg je de vergunningen heel mooi naast elkaar op grootte die 
gemakkelijk hanteerbaar is en te vergelijken is met de fysieke vergunningskaart.  

IEDEREEN krijgt éénmalig de fysieke vergunningskaart opgestuurd. Alle nieuwe aangesloten 
leden vanaf september 2022 zullen dus nog steeds een vergunningskaart opgestuurd krijgen. 
Duplicaten kunnen nog steeds fysiek, indien gewenst, aangevraagd worden voor een kostprijs 
van 10 EURO/duplicaat bij clubondersteuning. Dit doe je door een mailtje te sturen naar 
silke.vervaet@judovlaanderen.be met daarin het licentienummer en de naam van 
desbetreffende vergunningshouder. Ook stop je hierbij jouw afschrift van de betaling mee als 
bewijs. 

 

 

 

 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
mailto:silke.vervaet@judovlaanderen.be


 

Judo Vlaanderen VZW - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                      8 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be 
 

5. ALS LID MIJN VERGUNNING RAADPLEGEN/AFDRUKKEN 
 

5.1 INLOGGEN IN LEDENBEHEER 

 

Je surft naar de website van Judo Vlaanderen www.judovlaanderen.be en klikt bovenaan 
rechts op 'Login Leden'.  

 

Daar log je in als lid van jouw club. Je logt in met je licentienummer en wachtwoord. Indien je dit 
wachtwoord vergeten bent, kan je altijd kiezen om je wachtwoord te resetten.  

 

Er zal dan een automatische e-mail verzonden worden naar het e-mailadres dat in jouw 
persoonlijke fiche in het ledenbeheer werd opgegeven, met daarin het reset paswoord. 
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5.2 JOUW DIGITALE VERGUNNING RAADPLEGEN 

 

Wanneer je ingelogd bent, kom je automatisch op jouw eigen persoonlijke fiche. Links 
bovenaan kan je daar ‘Vergunning Pdf‘ zien. Als je daarop klikt, kan je jouw digitale vergunning 
op het platform raadplegen. 
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5.3 JOUW DIGITALE VERGUNNING OPSLAAN 

 

Je kan nu na het doorklikken op deze ‘Vergunning Pdf‘ twee opties kiezen. Je kan de vergunning 
afdrukken en deze bewaren op een papieren versie tot wanneer je ze nodig hebt of je kan ze 
opslaan op je computer en zo eventueel op je GSM plaatsen. Belangrijk! Maak geen foto van 
jouw computerscherm van je vergunning. Dit zorgt vaak voor scanproblemen indien jouw 
vergunning moet gescand worden op tornooien. Je moet dus altijd de vergunning als een 
bestand op jouw telefoon hebben!  
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Als je jouw vergunning wenst af te drukken, kan je op het printericoontje ernaast klikken en 
word je doorgezonden naar de printerinstellingen. 

 

5.4 JOUW DIGITALE VERGUNNING AFDRUKKEN 

 

Automatisch zal jouw vergunning bij het afdrukken ervan op een A4-grootte in de 
printerinstellingen komen. Dit is niet altijd zo evident aangezien deze nogal groot uitvalt en dus 
niet makkelijk te bewaren is.  
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Als je jouw vergunning graag afdrukt, gebruik je best onderstaande printerinstellingen: 

 

 

Belangrijk is dus dat je de schaal aanpast naar ‘Fit to actual size‘ of ‘ware grootte‘. De 
vergunning zal dan net zoals de fysieke vergunningskaart afdrukbaar zijn op een A4-formaat.  

Deze knip je simpelweg uit en bewaar je voor als je deze nodig hebt. 
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