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Sportlink - Veel gestelde vragen LEDENADMINISTRATIE 
Versie: 18 februari 2015 

 

In dit document staat voor elke vraag de datum waarop deze vraag en het antwoord in dit document is 

opgenomen. De meest recente vragen en antwoorden vindt u terug met een rode datumvermelding. 

 

 

13-01-2015: Zit er een bepaalde logica in de opbouw van de verenigingscodes en/of relatienummers?  

Een verenigingscode of relatienummer bestaat uit zeven tekens. Dit zijn: letter, letter, cijfer, letter, cijfer, cijfer, 

controleteken (het controleteken kan een cijfer of letter zijn, maar geen nul of een). 

 

13-01-2015: Wat gebeurt er met de lidnummers? 

In Sportlink heeft elk lid een eigen, uniek relatienummer. Dit relatienummer dient voortaan in correspondentie 

met de KNBSB te worden gebruikt. Ook op het wedstrijdformulier dient dit relatienummer te worden ingevuld. De 

lidnummers die de vereniging in het verleden zelf toekende worden binnen de KNBSB niet meer gebruikt. 

 

13-01-2015: Is het mogelijk om Sportlink Club te koppelen aan onze huidige ledenadministratie? 

U kunt Sportlink Club als dé ledenadministratie van uw vereniging gaan gebruiken. Maar uiteraard is het ook 

mogelijk de informatie uit Sportlink Club via Excel-formaat te exporteren naar uw huidige ledenadministratie of 

andere systemen. Het is niet mogelijk om koppelingen tussen uw systeem en Sportlink aan te brengen waarbij 

informatie automatisch in Sportlink wordt overgezet. De reden daarvan is dat het uitwisselen van informatie met 

externe systemen bijzonder lastig in te regelen is, zeer foutgevoelig is en een grote mate van onderhoud vergt (en 

dus terugkerende kosten voor uw vereniging en de KNBSB). 

 

13-01-2015: Wat is de reden dat in Sportlink Club verschillende functionarissen van mijn vereniging zijn 

benoemd? 

In Sportlink zijn de volgende verenigingsfunctionarissen door de KNBSB benoemd: 

• voorzitter, penningmeester, secretaris 

• ledenadministrateur, consul, scheidsrechterscoördinator 

• wedstrijdsecretaris (diverse varianten) 

 

De medewerkers van het bondsbureau hebben deze functies in Sportlink aan de leden van uw vereniging 

gekoppeld. Binnenkort wordt er een koppeling gemaakt tussen Sportlink en de KNBSB-site. De contactgegevens 

van uw vereniging worden dan uit Sportlink gehaald en op de KNBSB-site getoond. Het voordeel is dat het 

onderhoud van deze gegevens door de vereniging zelf kan worden verricht. Het is dus wel van belang dat in 

Sportlink altijd de juiste contactgegevens van uw verenigingsfunctionarissen geregistreerd staan. 

 

13-01-2015: Hoe kan het dat niet alle functionarissen van mijn vereniging daar tussen staan? 

Als een persoon in Sportlink niet als bondslid bekend was, dan was het niet mogelijk de door de KNBSB benoemde 

verenigingsfunctie toe te kennen. U kunt dat in Sportlink Club zelf wijzigen. 

 

Binnen Sportlink Club kunt u ook functies instellen die alleen voor uw vereniging van toepassing zijn. Daarmee 

kunt u al uw verenigingsfunctionarissen in Sportlink Club registreren. De gegevens van deze 

verenigingsfunctionarissen worden niet op de KNBSB-site getoond. 

 

18-02-2015: Waarom is de opzet van de contactgegevens van de verenigingen op de KNBSB-site gewijzigd? 

Sinds medio februari 2015 is de opzet van de contactgegevens van de verenigingen op de KNBSB-site gewijzigd (te 

vinden onder Verenigingen > Verenigingen). De contactgegevens zijn voortaan rechtstreeks gekoppeld aan de 

gegevens in Sportlink en aangepast naar het ontwerp van de website. Daarmee hebben we eindelijk een lang 

gekoesterde verbetering kunnen doorvoeren. Het grote voordeel is dat verenigingen in Sportlink Club zelf 
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wijzigingen in de verenigingsfuncties kunnen doorvoeren waarna deze informatie ook direct automatisch op de 

KNBSB-site wordt aangepast.  

 

18-02-2015: Wat is de reden dat niet van alle verenigingsfunctionarissen de contactgegevens meer op de 

KNBSB-site staan? 

Wij hebben de contactgegevens van de verenigingen zoals die op de oude (rode) KNBSB-site stonden zoveel als 

mogelijk in Sportlink overgenomen. Mocht een van uw functionarissen niet bij de contactgegevens van uw 

vereniging op de KNBSB-site staan, dan hebben wij hem in Sportlink niet kunnen koppelen. In veel gevallen was 

deze functionaris niet als lid van uw vereniging én als bondslid geregistreerd. U kunt dit oplossen door deze 

verenigingsfunctionaris via uw eigen Sportlink Club als bondslid aan te melden en dan de voor gedefinieerde 

verenigingsfunctie toe te kennen. 

 

18-02-2015: Van welke verenigingsfunctionarissen worden de contactgegevens op de KNBSB-site gepubliceerd? 

Er is voor gekozen om een beperkt aantal verenigingsfuncties op de site te vermelden. Dit is gelinkt aan de 

standaard verenigingsfuncties die door het bondsbureau in Sportlink Club zijn aangemaakt: 

• voorzitter 

• penningmeester 

• secretaris 

• wedstrijdsecretaris 

• ledenadministrateur 

• consul. 

Alleen van bepaalde verenigingsfunctionarissen (secretaris, wedstrijdsecretaris en consul) worden 

telefoonnummers en het e-mailadres getoond. Van de andere functies tonen we alleen het e-mailadres.  

 

18-02-2015: Ik wil niet dat de contactgegevens van een verenigingsfunctionaris op de KNBSB-site staan. Hoe 

kan ik dat wijzigen? 

Als het telefoonnummer of een e-mailadres van een verenigingsfunctionaris niet mag worden getoond, neem dan 

even contact op met het bondsbureau. 

 

18-02-2015: Ik kan een persoon via Sportlink Club als lid aanmelden. Is hij dan direct speelgerechtigd of geldt 

de 2 x 24 uur uit het Reglement van Wedstrijden (artikel 4.1)? 

Artikel 4.1 van het Reglement van Wedstrijden geldt nog steeds voor seizoen 2015. Dit betekent dat een nieuw lid 

pas na 2 x 24 uur speelgerechtigd is. 

Het is goed mogelijk dat deze 2 x 24 uur-regel in de toekomst wordt aangepast op de nieuwe situatie met 

Sportlink. Maar zover is het nog niet en daarom geldt de oude regel nog steeds. 

 


