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Voorwoord

• Vanaf komend seizoen zal Axoni door iClub vervangen worden
• Axoni wordt niet langer onderhouden
• Invoering plastic lidkaart met QR code om geldigheid en schorsing te kunnen 

controleren
• Ook de Franstalige pétanque federatie (FBFP) gaat iClub gebruiken

• In 1ste fase voor volgende processen (vanaf maart tot eind april ? )
• Opladen foto bestaande leden 
• Controleren andere gegevens van de leden
• Hernieuwing lidgelden 
• Inschrijving nieuwe leden, incl. GDPR 
• Transferts 



De nieuwe lidkaart

BE



Een scan van de QR code geeft …

0512005120



Praktisch: Stap 1: Toegang tot de “club console”



Instellen wachtwoord



Instellen wachtwoord



Naar club login https://www16.iclub.be/myclub.asp?ClubID=633&LG=NL



Snelkoppeling aanmaken



Aanmelden

pétanque1502pétanque1502



We zijn er 



Lid opzoeken en wijzigen

Actief = met lidgeld voor huidig seizoenActief = met lidgeld voor huidig seizoen



eID inlezen



eID plugin installeren (Chrome)



eID plugin installeren (Chrome)



eID plugin installeren (Chrome)



eID plugin installeren (Chrome)



eID plugin installeren (Chrome)



eID plugin installeren (Chrome)



eID plugin installeren (Chrome)



eID plugin installeren (Chrome)



eID plugin installeren (Chrome)



Na eID inlezen



Na eID inlezen



Na eID inlezen



Lid wijzigen: bv. foto opladen



Foto opladen 2



Foto opladen 3



Foto opladen 4



Foto opladen 5



Foto: bestand te groot / verkeerd gedraaid

In Chrome op PC: 
grootte wordt 
automatisch 
aangepast.

In Chrome op PC: 
grootte wordt 
automatisch 
aangepast.



Foto met standaard Windows 10 App aanpassen

DraaienDraaien
Grootte 

aanpassen
Grootte 

aanpassen



TIP: voor het bijhouden voor welke leden foto OK is

En bijhouden in  
Excel …. 

En bijhouden in  
Excel …. 



Controleren andere gegevens: adresgegevens 1



GDPR status

Default waarde = “Te ontvangen”.
Op “3. Naar PFV” zetten wanneer 

document naar PFV gestuurd werd. 
PFV zet op OK wanneer document 

ontvangen en de toestemming 
geregistreerd is .

Default waarde = “Te ontvangen”.
Op “3. Naar PFV” zetten wanneer 

document naar PFV gestuurd werd. 
PFV zet op OK wanneer document 

ontvangen en de toestemming 
geregistreerd is .



Lidgelden controleren



Lidmaatschap commissies controleren

Mag een clubverantwoordelijke dit 
doen of is dit voorbehouden aan PFV ?

Mag een clubverantwoordelijke dit 
doen of is dit voorbehouden aan PFV ?



Functies in de club controleren



Functie toevoegen

Indien vroeger of later dan initieel 
voorzien

Indien vroeger of later dan initieel 
voorzien



Overzicht van de club verantwoordelijken



Transfer (buiten transfer periode)



Transfer (geblokkeerd door federatie)



Transfer (geblokkeerd door club)



Na ontvangst aangetekende brief: lid deblokkeren !

Het PFV secretariaat zal dit bij 
ontvangst van haar aangetekende brief 
ook doen op haar niveau (apart vakje)

Het PFV secretariaat zal dit bij 
ontvangst van haar aangetekende brief 
ook doen op haar niveau (apart vakje)



Transfer vrij lid 1



Transfer vrij lid 2



Na transfer vrij lid



Na transfer vrij lid: opnieuw blokkeren !

Het PFV secretariaat zal net vóór het 
begin van de transfer periode ook alle 
leden blokkeren op club en PFV-niveau

Het PFV secretariaat zal net vóór het 
begin van de transfer periode ook alle 
leden blokkeren op club en PFV-niveau



Lidmaatschappen hernieuwen 1

Lid 3 wil overschakelen naar 
competitief of gewoon niet 

hernieuwen

Lid 3 wil overschakelen naar 
competitief of gewoon niet 

hernieuwen



Lidmaatschappen hernieuwen 2



Na hernieuwing van de geselecteerde leden 1



Na hernieuwing van de geselecteerde leden 2



Wijziging van licentie 1



Wijziging van licentie 2



Na wijziging van licentie lid 3



Na wijziging van licentie lid 3: alle leden hernieuwd



Na bevestiging van de factuur door PFV



Voorbeeld factuur 



Nieuw lid toevoegen. Tip: invullend via eID ? 



Nieuw lid: keuzelijst “GDPR-toestemming”
Default waarde = “Te ontvangen”.

Door clubverantwoordelijke op 
“3. Naar PFV” te zetten wanneer 

document naar PFV gestuurd werd.

PFV zet op OK wanneer document 
ontvangen en de toestemming 

geregistreerd is.

Andere waarden zijn ter info
maar er kan niet op gezocht worden 

Default waarde = “Te ontvangen”.

Door clubverantwoordelijke op 
“3. Naar PFV” te zetten wanneer 

document naar PFV gestuurd werd.

PFV zet op OK wanneer document 
ontvangen en de toestemming 

geregistreerd is.

Andere waarden zijn ter info
maar er kan niet op gezocht worden 



Na registratie van toestemming door PFV: het lid krijgt een e-mail



Duplicaat ?

• Mailtje naar secretariaat@pfv.be
• +15 € zonder proces-verbaal
• + 10 € met proces-verbaal



Jeugd ?

• Prijs van de licentie (Competitie) wordt automatisch aangepast ifv de 
leeftijd. 



Overgang Recreatief > Competitief 
in de loop van het jaar 
• Mailtje naar secretariaat@pfv.be, die het lidgeld zal aanpassen
• PFV zorgt voor factuur met het verschil dat nog betaald moeten 

worden 



Nieuw lid tussen 2 februari en 30 april (1)



Nieuw lid tussen 2 februari en 30 april (2)



Nieuw lid tussen 2 februari en 30 april (3)



Nieuw lid tussen 2 februari en 30 april (4)



Nieuw lid tussen 2 februari en 30 april (5)



Een bericht sturen naar de PFV



En het antwoord…



Hier kunnen ook nieuwsberichten van PFV komen



Wachtwoord wijzigen


