
DEELNEMERSLIJSTEN 

Onderstaand een korte handleiding hoe spelerslijsten  aan te maken. 

 

1. VVB-website – clubadministratie 

Gebruiksnaam:  invullen 

Wachtwoord: invullen 

 

2. U krijgt 4 keuzemogelijkheden: 

Ledenbeheer – wedstrijden – inschrijvingen – spelerslijsten 

 Kies: spelerslijsten 

 

3. U hebt terug 4 mogelijkheden: 

Senioren – jeugd – officiëlen – documenten downloaden 

 A.Senioren: 

  - Maak keuze: mannen of vrouwen 

-Door aan te klikken verschijnen alle spelers of speelsters die aangesloten zijn en 

geboren in 2000 (2de jaars U15) of vroeger. 

Deze spelers of speelsters komen in aanmerking om ‘kernspeler’ te zijn in één van uw 

seniorenploegen. 

-In de kolom ‘ploeg’ kunt u achter elke speler/speelster de keuze maken in welke 

ploeg zij/hij gaat spelen. 

-In de kolom ‘kernspeler’ kunt u dezelfde speler/speelster aanduiden als 

kernspeler/speelster voor die ploeg die u geselecteerd hebt in de kolom ‘ploeg’. 

(aantal kernspelers per ploeg – zie competitiereglement ) 

-In de kolom ‘rug’ kunt u zijn/haar truinummer invullen. 

-Indien u in de kolom ‘ploeg’ ‘geen’ behoudt,zal die speler/speelster op geen enkele 

seniorenspelerslijst voorkomen. 

-Nadat alle spelers/speelsters in uw seniorenploegen zijn ingedeeld, drukt u 

onderaan op ‘opslaan’. 

Als u ‘annuleert’, keert u terug naar ‘2’ en er is niets ingevuld. 

 

 

 B.Officiëlen 

  -Klik op ‘officiëlen. 

  -Officiëlen kunnen toegevoegd worden voor alle seniorenploegen van uw club. 

-Maak de keuze van de ploeg waarvoor u officiëlen wenst toe te voegen aan uw 

spelerslijst. 

  -U vult het aansluitingsnummer (VVB-nummer) van de persoon in.  

Kent u het VVB-nummer niet, dan kan u dit opzoeken via het vraagteken 

‘zoek een VVB-nummer’ (rechts). 

   Hiervoor dient u wel de geboortedatum van die persoon te kennen. 

-Nadat het VVB-nummer is ingevuld, gaat u via uw ‘tab-knop’ op uw toetsenbord 

naar de volgende officiële. 



Als u de laatste officiële invult, en uw ‘tab-knop’ gebruikt gaat u automatisch naar 

‘bewaar officiëlen’. 

-Aanklikken en uw officiëlen voor de geselecteerde ploeg zijn aan die ploeg 

gekoppeld. 

-Doe dit voor alle seniorenploegen. 

   

  Als een VVB-nummer wordt ingevuld moet dit volledig zijn (met ‘0’ ervoor). 

Als na het invullen van het VVB-nummer en het gebruik van de ‘tab-knop’ er geen 

naam achter het nummer verschijnt, is deze persoon niet aangesloten bij de VVB. Dit 

kan zijn doordat hij/zij zijn/haar vrijheid heeft aangevraagd en er nog niet een nieuw 

aansluitingsformulier is ingevuld en daardoor nog niet is aangesloten of dat de 

aansluiting nog niet in orde (uw aanvraag staat in ‘verwerken’). 

 

 C.Documenten downloaden 

  -Klik op ‘documenten downloaden’. 

  -U krijgt een overzicht met de spelerslijsten die u hebt gecreëerd. 

  Deze lijsten hebben nog geen code en kunnen nog niet afgedrukt worden. 

  -Bovenaan het overzicht hebt u 8 keuzes: 

   Senioren heren (her)aanmaken. 

   Senioren dames (her)aanmaken. 

   Senioren heren beker (her)aanmaken. 

   Senioren dames beker (her)aanmaken. 

   Jeugd jongens competitie (her)aanmaken. 

   Jeugd meisjes competitie (her)aanmaken. 

   Jeugd jongens beker (her)aanmaken. 

   Jeugd meisjes beker (her)aanmaken. 

De 4 keuzes waar ‘beker’ bij vermeld is, zijn enkel van toepassing voor de provincie 

Limburg. 

  -Maak die keuze waarvoor u een lijst ‘gecreëerd ‘ hebt. 

  -Aanklikken en de gestelde vragen beantwoorden.( ‘Doorgaan’ en ‘ok’). 

-Indien  geen spelerslijst  gecreëerd is voor die keuze die u maakt dan krijgt u de 

melding dat er geen lijst is of als er geen wijzigingen zijn aangebracht aan een 

bestaande spelerslijst van die keuze, dan krijgt u daar melding van en wijzigt de  

vorige code niet.  

Anders zal u in het overzicht de (nieuwe) code zien en kunt u het bestand 

downloaden en afdrukken door op ‘lijst downloaden’ te klikken. 

 

 


