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1. Voorwoord 

 

Deze handleiding is een gids die u stapsgewijs vertrouwd maakt met het online ledenbeheer dat door 

VMF ontwikkeld werd voor alle clubs, kernclubs, scheidsrechters en andere leden van de Vlaamse 

Minivoetbalfederatie vzw. 

VMF @ mini omvat: 

 Algemeen ledenbeheer van de clubs en de federatie 

 Inschrijven van leden 

 Beheer van de verschillende competities 

Het programma is een webapplicatie wat een aantal belangrijke voordelen met zich meebrengt zoals 

een interactieve kalender, raadplegen van een klassement, … 

Vooreerst kan het programma worden gebruikt op elke computer met een internetconnectie en er is 

geen verdere installatie nodig. Per club is één gebruiker verantwoordelijk voor het ledenbeheer, via 

een gebruikersnaam kan hij of zij alle details van de club gaan aanpassen of opvragen. 

Indien u vragen heeft over de werking van VMF @mini kan u steeds terecht op het VMF secretariaat. 

 

Vlaamse Minivoetbalfederatie 

Xavier De Cocklaan 13 

9831 Deurle 

www.vmf.be 

info@vmf.be 

09/220.83.82 

  

http://www.vmf.be/
mailto:info@vmf.be
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2. Hoe starten? 

a. Inloggen op VMF @mini 
Surf naar http://ledenbeheer.vmf.be  

Geef uw doorgemailde gebruikersnaam en wachtwoord in. 

 

Vervolgens komt u terecht op het startscherm waarin u het clubprofiel van uw club aantreft en waar 

de club zijn gegevens kan aanpassen. 
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b. Werkomgeving van de club 
Als club zijn er steeds vier tabbladen (met onderverdeling) zichtbaar  

 

1) Clubs 

a. Profiel 

b. Bestuur 

c. Boeterekening 

d. Gele kaarten 

e. Clubvelden 

f. Clubinschrijving 

g. Ledenoverdracht 

h. Ploegen 

2) Leden 

a. Leden 

b. Lidinschrijving 

3) Competities 

a. Wedstrijden 

b. Klassement 

4) Rapportage 

a. Maatrapportage 

b. E-mailmodule 
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Rechts bovenaan kan je uitloggen (Log Off) en je wachtwoord wijzigen (Profiel) 

 
 

Wanneer u Profiel selecteert kom je op onderstaande pagina terecht 

 

Om je wachtwoord te wijzigingen klik je op Wachtwoord wijzigen 
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3. Clubs 

a. Profiel 
Binnen het clubprofiel kan u als clubsecretaris de contactgegevens van uw club opvragen en 

eventueel aanpassen. 

 

b. Bestuur 
Hier kan u een overzicht vinden van de ingeschreven bestuursleden van het lopende seizoen. 

c. Gele kaarten 
In de module van de gele kaarten kan de secretaris een overzicht van het aantal opgelopen gele 

kaarten per speler of per ploeg raadplegen. De kernverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het 

bijhouden van de opgelopen gele kaarten. 

d. Betalingen 
Hierbij vind je een overzicht van de betalingen die reeds gebeurd zijn per seizoen. 

e. Clubvelden 
In de clubvelden kan een club persoonlijke gegevens of data bijhouden in functie van de werking van 

de club. 
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f. Clubinschrijving 
Om een club in te schrijven in het volgende seizoen, selecteert men de module ‘clubinschrijving’. 

  

 Indien u nog niet ingeschreven bent, selecteert u ‘nieuw’. 

 

U krijgt een overzicht van de reeds bestaande clubgegevens, op basis van het lopende 

seizoen. Indien gewenst kan u deze aanpassen. Voor de maatschappelijke zetel te wijzigen, 

selecteert u het symbool  

 

   
 

 In de volgende stap moet het bestuur van de club worden ingegeven. Dit is gelijklopend met 

de vroegere clublicentie die elk jaar moest worden ingevuld.  

 

De bestuursleden van het vorige seizoen zijn standaard reeds ingevuld maar kunnen, enkel 

op dit moment, worden gewijzigd. Vanaf het seizoen 2012 – 2013 moet één van de vijf 

verplichte bestuursleden fungeren als penningmeester. Deze functie kan gecombineerd 

worden met de functie van secretaris of voorzitter, maar dan moet een bijkomend 

bestuurslid worden ingeschreven via ‘bestuurslid toevoegen’. Er moeten dus steeds 

minimum vijf verschillende bestuursleden worden ingeschreven. 
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 Om een persoon binnen uw bestuur te vervangen, volgt u onderstaande aanwijzingen: 

o Stap 1 

Selecteer het symbool  

Er opent een pop-up om een persoon te zoeken in het VMF ledenbestand. 

 

o Stap 2 

U kan de persoon zoeken op basis van de naam en/of geboortedatum. 

U selecteer het filtersymbool aan de rechterzijde van de pagina. 

 

 
 

o Stap 3 (u kan de persoon terugvinden in het ledenbestand, indien niet ga naar stap 4) 

Wanneer de persoon in het ledenbestand aanwezig is, kan u deze selecteren door in 

de actiekolom op het  te klikken. De persoon zal bij de bestuursfunctie ingevuld 

worden. 

 

o Stap 4 (de persoon is niet terug te vinden in het VMF ledenbestand) 

U maakt een nieuw bestuurslid aan via de knop  
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U vervolledigt het invulformulier met de persoons- en adresgegevens van uw nieuw 

bestuurslid en selecteert ‘OK’. Uw nieuw bestuurslid zal in de lijst van bestuursleden 

terecht komen. 

 

Wanneer de bestuurslijst volledig is ingevuld, kan u doorgaan met de 

clubinschrijving. 

 

 U komt terecht op de pagina om uw voorkeurszaal in te geven. Hierbij selecteert u een 

sporthal uit de voorgeschreven lijst van VMF. 

 

 Indien de gegevens van de competitie en de ploegnaam correct zijn ingevuld, selecteert u 

‘ploeg toevoegen’ 
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 Met de knop ‘volgende’ voltooit u de clubinschrijving en krijgt u een bevestiging van de 

inschrijving van uw club. 
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g. Ledenoverdracht 
Met de knop ledenoverdracht kan u leden overdragen naar het komende seizoen. Dit kan slechts 

vanaf 15 mei tot en met 31 juli in het jaar waarin het seizoen aanvangt.  

Hierbij krijgt een overzicht van de aangesloten leden en de ploeg waar ze zijn ingeschreven voor het 

reeds lopende seizoen. 

In de kolom ‘volgend seizoen’ staat uw clubnaam vermeld en indien u wenst de speler over te dragen 

naar het nieuwe seizoen selecteert u de ploeg waarbij de speler zal aantreden. 

  

  

Om de ledenoverdracht te voltooien, selecteert u de knop ‘opslaan’ bovenaan de pagina. 



Handleiding VMF @mini voor kernclubs  Leden 

© Vlaamse Minivoetbalfederatie versie 01/04/2013 13 

4. Leden 

a. Leden 
Onder dit tabblad kan u alle gegevens vinden van de individuele leden van uw club. Bovenaan kan u 

filteren op de naam en de geboortedatum van een lid van de club. 

 

b. Lidinschrijving 
Via de module lidinschrijving kan de secretaris een nieuw lid voor uw club inschrijven.  

 

 Om een persoon binnen uw club aan te sluiten, volgt u onderstaande aanwijzingen: 

o Stap 1 

Selecteer de knop ‘nieuw’ 

 

o Stap 2 

U komt terecht op een nieuwe pagina ‘nieuwe lidinschrijving toevoegen’. Selecteer 

het symbool  om een nieuw lid toe te voegen aan uw club. 
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o Stap 3 

U kan de persoon zoeken op basis van de naam en/of voornaam en/of 

geboortedatum. 

U selecteer het filtersymbool aan de rechterzijde van de pagina. 

 

 
 

o Stap 3 (u kan de persoon terugvinden in het ledenbestand, indien niet ga naar stap 4) 

Wanneer de persoon in het ledenbestand aanwezig is, kan u deze selecteren door in 

de actiekolom op het  te klikken. De persoon zal bij de lidinschrijving ingevuld 

worden. 

 

o Stap 4 (de persoon is niet terug te vinden in het VMF ledenbestand) 

U maakt een nieuw bestuurslid aan via de knop  

 

 
 

U vervolledigt het invulformulier met de persoons- en adresgegevens van uw nieuw 

lid en selecteert ‘OK’.  
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o Stap 5 

Selecteer het type lid, waarbij u de keuze heeft tussen ‘speler’, ‘gewoon lid’(= niet 

spelend) en ‘trainer’. Om de inschrijving te voltrekken, selecteert u ‘toevoegen’. Na 

het toevoegen kan u het nieuw lid vinden in het seizoen waarvoor u hem of haar 

heeft ingeschreven. 
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5. Competities 

a. Wedstrijden 
Hier kan u de wedstrijden terugvinden van uw club en kan u verschillende filters instellen. 

U kan filteren op: 

 Seizoen 

 Datum van … datum tot 

 Reeks 

 Type competitie 

 Zaal 

  

Via het  kan men meer details van de wedstrijd verkrijgen. 
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b. Klassement 
Hier kan de club het klassement van de club raadplegen. 
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6. Rapportage 

a. Maatrapportage 
De gebruiker kan hiermee op makkelijke wijze een ledenlijst van zijn club of kern uittrekken. 

 

b. E-mailmodule 
Hiermee kan de secretaris een e-mail sturen naar alle leden of een selectie van leden die aangesloten 

zijn in de club. 
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Hier kan je nog een e-mailadres aanvullen of wijzigen bij de geselecteerde personen. Selecteer de 

respectievelijke zichtbaar van de bestemmeling. 

 AAN 

 BCC (blind carbon copy) 

 CC (carbon copy) 

 

Indien de secretaris dit wenst, kan hij een bijlage toevoegen alvorens de e-mail te verzenden. Na het 

bladeren naar het bestand, dient men de bijlage nog toe te voegen door op  te klikken. 

  

 

 

 

 

 

 


