Handleiding V.J.J.F. ledenbestand – leden
1. Inleiding
Het ledenadministratieprogramma van de V.J.J.F. vzw is de databank waarin de
federatie de gegevens van haar leden bijhoudt. Het heeft tevens tot doel om een
eenvoudig te gebruiken en overzichtelijk programma te zijn voor de
ledenadministratie van de bij ons aangesloten clubs en onze leden. Deze handleiding
geeft een voorstelling over het gebruik van het programma voor de leden.
Het programma zal regelmatig geüpdate worden met nieuwe mogelijkheden.
Suggesties om het eenvoudiger, gebruiksvriendelijker, … te maken zijn steeds
welkom, contacteer hiervoor het secretariaat van de V.J.J.F. vzw.
2. Registreren
Om toegang te krijgen tot het V.J.J.F. ledenbestand moet u eerst geregistreerd zijn.
Op de website van de V.J.J.F. vzw (www.vjjf.be) kan u aan de rechterzijde onder de
ruimte om in te loggen een link vinden om u te registreren.

Wanneer je op deze link klikt komt u in onderstaand venster terecht:

Vul alle gegevens in en klik op ‘registreer’, van zodra uw aanvraag goedgekeurd is,
krijgt u een e-mail met uw paswoord.

3. Inlog
Om toegang te krijgen tot het V.J.J.F. ledenbestand moet u ingelogd zijn op de website
van de V.J.J.F. vzw. Dit kan u doen door uw gebruikersnaam en paswoord in te geven
in de rechterbovenhoek van de website.

Wanneer u bent ingelogd kan u aan de linkerkant op het menu ‘V.J.J.F. ledenbestand’
klikken, hierdoor komt u terecht op jouw profielpagina
4. Profielpagina
Op de profielpagina krijgt u uw basisgegevens te zien, zoals deze zijn doorgegeven
aan de federatie. U kan deze niet wijzigen, wijzigingen kan u doorgeven aan uw
clubverantwoordelijke of aan de federatie (info@vjjf.be).

Onderaan vindt u het submenu ‘Graden’, hier staan de data wanneer u uw graden hebt
behaald. De kyugraden worden ingegeven door uw clubverantwoordelijke, niet alle
clubs houden dit online bij. De dangraden worden ingegeven door het secretariaat van
de V.J.J.F. vzw.

Naast het submenu graden staat het menu ‘Logingegevens’, indien u hierop klikt kan u
uw logingegevens wijzigen.

U kan zowel de gebruikersnaam als uw paswoord wijzigen
Bovenaan kan u ook voor het menu ‘Competitie’ kiezen. Daar kan u al uw
competitieresultaten bekijken. Je kan deze sorteren op ‘Nationaal’ of ‘Internationaal’
door op het betreffende submenu te klikken.

Het derde menu is aanwezigheden, als u daarop klikt ziet u uw aanwezigheden op
activiteiten van de federatie en haar onderdelen en het aantal punten die reeds
verzameld werden. Dit wordt opgesplitst op basis van de dangraad waarvoor u gaat.

Voor mensen die binnen de stijl Van Haesendonck hun dangraad behalen via het Open
Systeem, zullen er extra submenu’s verschijnen waardoor u uw ‘Voldoendes’ en
‘Randori punten’ kan raadplegen.

