
Bediening Zoom functionaliteiten

- Pas je naam aan naar: Naam + club    bv. Jan – Moed en Kracht
(via participants→ op je naam staan →more → rename)

- We zien je graag zitten, zet gerust je camera aan

- Je micro staat standaard uit. Wil je het woord kan je je hand 
opsteken. Zet je micro aan als je het woord krijgt.

- Gebruik de groepschat bij vragen of opmerkingen

- Audioproblemen? Selecteer computeraudio.



Aan de slag met digitale lidkaarten
Sporta legt uit 12 april ‘22 – 20u-20u30



- Waarom digitale lidkaarten?

- Hoe ziet een digitale lidkaart er uit?

- Digitale lidkaarten beheren in Mijn Beheer

- Fysieke lidkaarten vanaf 1 mei ‘22

- Vragen

Dit kom je te weten



Waarom digitale lidkaarten?

✓ Onmiddellijk beschikbaar na aansluiting
voor het lid
voor de clubbestuurder
nooit meer wachten

✓ Leden hebben zelf toegang
via eigen ledenaccount
steeds ter beschikking
nooit meer kwijt

✓ Gemakkelijk zelf te beheren in Mijn Beheer voor clubbestuurders
raadplegen
versturen

✓ Spaar het milieu!

✓ Toekomstproof

www.sportateam.be/stap-mee-over-naar-digitale-lidkaarten



Hoe ziet een digitale lidkaart er uit?



Wat staat op een digitale lidkaart?

STANDAARD
• Lid gegevens
• QR-code
• Geldigheidsduur

OPTIONEEL
• Clubeigen veld
• Clublogo
• Info Sporta-competitie



Online demo

Digitale lidkaarten beheren

www.mijnbeheer.sportateam.be/inloggen



Hoe digitale lidkaarten raadplegen?

1. Als lid: in persoonlijk account van Mijn Beheer
Maak persoonlijk account aan via https://mijnbeheer.sportateam.be/registreren

2. Als clubbestuurder:
• Apart per lid: in ledenfiche van betreffende lid
• Van selectie of alle leden: via menu Leden > Ledenlijst > 

Digitale lidkaarten

https://mijnbeheer.sportateam.be/inloggen



Hoe digitale lidkaarten bezorgen
aan je leden?

1. Automatisch: via standaard welkomstmail van Sporta Team
• Verstuurd op moment dat lid aangesloten wordt in Mijn Beheer
• Digitale lidkaart in bijlage van de welkomstmail
• Voorwaarde: e-mailadres van lid is ingevuld op moment van aansluiting!

2. Als clubbestuurder:
• Gepersonaliseerde mailing met digitale lidkaart in bijlage
• naar selectie of alle leden van je club
• Verstuurd vanuit Mijn Beheer (communicatiemodule)
• Via menu Leden > Ledenlijst > Digitale lidkaarten > Digitale lidkaarten 

versturen

https://mijnbeheer.sportateam.be/inloggen



Fysieke lidkaarten vanaf 1 mei ‘22
• Nog steeds verkrijgbaar!
• Administratieve kost van €0,20/lidkaart
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www.sportateam.be/stap-mee-over-naar-digitale-lidkaarten

Maak je keuze voor 1 mei ‘22!
1. Fysieke (+ digitale lidkaarten) 

2. Digitale lidkaarten



Ervaar je ergens moeilijkheden of problemen? Aarzel 

niet om hulp te vragen.

team@sporta.be

03 361 53 40

Problemen/vragen?



1) Opname van de sessie

2) Evaluatieformulier

3) Deelnameattest via VTS

4) Samenvattend filmpje

Dit krijg je nog bezorgd



• 25/04/’22 - Elke sportclubbestuurder in zijn/haar talent

• 26/04/‘22 - Start met een multisportaanbod: wat, 

waarom, ondersteuning

• 3/05/’22 - Een vlotte heraansluiting van je club

• 15/06/‘22 – Hoe start je een nieuwe sportclub of –

organisatie op

Binnenkort in Sporta legt uit

www. sportateam.be/sporta-legt-uit



Contact

Sporta Team
Boomgaardstraat 22 bus 50

2600 Berchem

03 361 53 40
team@sporta.be

www.sportateam.be
www.facebook.com/Sportateam


