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Betreft: communicatie ledenadministratie n.a.v. Covid-19 
 
 
Beste clubbestuurder 
Beste PFV-lid 
 
Dankzij de versoepelingen die de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni aankondigde, naar aanleiding van fase 3 
van de exitstrategie, is het opnieuw toegelaten om leden te ontvangen in het clublokaal. 
Dit betekent dat ook de ledenadministratie van uw club, via het nieuwe programma iClub, opnieuw kan 
uitgevoerd worden zoals we tijdens de opleidingsmomenten hadden uitgelegd. We hebben het dan uiteraard 
vooral over het inlezen van de eID’s van al uw leden. 
 
Er zijn al heel wat clubverantwoordelijken die hiermee reeds aan de slag zijn gegaan, zelfs nog voor we met z’n 
allen te maken kregen met de coronapandemie, maar omdat dit door de lockdown on hold werd gezet, is er 
nog wat werk aan de winkel. Nu de clublokalen terug toegankelijk zijn, kan u opnieuw aan de slag.  
 
Ook het PFV-secretariaat te Gent is zo goed als operationeel om de verwerking van de licenties aan te vatten. 
Om dit zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen, zouden we onze clubverantwoordelijken willen vragen 
om de eID’s van alle leden in te lezen in iClub.  
 
Hoe ga je te werk: 
 

- Nieuwe leden:  
1. Indien je volledig nieuwe leden hebt (= leden die nog nooit lid zijn geweest bij de PFV) en deze 

nog niet in iClub zijn ingegeven, sluit deze aan via het inlezen van de eID.  
2. Voeg het correcte lidgeld toe. 
3. Vergeet niet om de ondertekende akkoordverklaring (GDPR) te verzenden naar het PFV-

secretariaat. 
 

- Nog te hernieuwen leden: 
1. Hernieuw deze leden via het menu ‘herinschrijving van leden’. 
2. Indien de eID nog niet werd ingelezen, zorg dan dat ook voor deze leden de eID wordt 

ingelezen. 
3. Voeg het correcte lidgeld toe. 

 
- Aangesloten leden: heb je leden die wel reeds zijn ingegeven in iClub (transfers, hernieuwingen), maar 

waarvan de eID nog niet is ingelezen, zorg dan ook voor deze leden dat de eID wordt ingelezen. 
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Tip: voorzie hiervoor enkele vaste momenten in uw clublokaal en communiceer dit naar uw leden. Hou er wel 
steeds rekening mee dat de veiligheidsmaatregelen moeten gerespecteerd worden en breng dit nog eens 
onder de aandacht bij uw leden, zowel in uw communicatie vooraf als bij aankomst in het clublokaal. 
 
Het PFV-secretariaat streeft er naar om vanaf 1 juli te starten met de verwerking van de licenties, dus hoe 
sneller u de ledenadministratie van uw club volledig in orde hebt, hoe sneller wij u de licenties kunnen 
bezorgen. Hou er bovendien rekening mee dat het op vlak van verzekering ook van belang is om zo spoedig 
mogelijk uw leden in iClub in te geven; zeker nu er opnieuw mag gespeeld worden. 
 
Wanneer u (zo goed als) klaar bent met uw ledenadministratie in iClub (aansluiten van nieuwe leden, 
hernieuwingen, transfers, eID’s inlezen, …) geef dan zeker een seintje naar het PFV-secretariaat via 

mailto:secretariaat@pfv.besecretariaat@pfv.be. Op deze manier kunnen we meteen aan de slag met de 
verwerking van uw licenties. 
 
 
Wat dan? 
 
Van zodra de eID’s van (de meeste van) uw leden zijn ingelezen en wij van u hierover bericht hebben 
ontvangen, zullen de aangevraagde licenties door het PFV-secretariaat worden verwerkt. Nadien zullen de 
licenties worden verzameld bij een verantwoordelijke van uw provinciale afdeling.  
Tenslotte zal u via het provinciaal secretariaat op de hoogte gebracht worden waar en wanneer u de licenties 
van uw club kan ophalen. 
 
 
Hulp nodig? 
 
Hebt u vragen over de verwerking van uw ledenadministratie in iClub, dan verwijzen wij u hiervoor graag naar 
de iClub-handleiding die steeds terug te vinden is op onze website via het menu ‘ledenbeheer’.  
Geeft deze handleiding niet meteen een antwoord op uw vraag dan kan u contact opnemen met het 
secretariaat van de PFV via het menu ‘mijn berichten’ in iClub. Aarzel niet om ons te contacteren, we zijn er 
om u te helpen. 
 
We begrijpen dat het niet gemakkelijk zal zijn om de eID’s van al uw leden tegen begin juli te hebben ingelezen, 
maar doen beroep op uw medewerking om alles in het werk te stellen om dit in orde te brengen zodat uw 
leden heel binnenkort - na lang wachten - toch hun gloednieuwe licentie in hun bezit zullen hebben. 
 
Alvast bedankt en het spreekt voor zich dat wij u verder op de hoogte houden in geval van nieuwe maatregelen 
en beslissingen. 
 
 
 
Hou vol & play safe! 
 
Het voltallig PFV-bestuur 
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