
Bediening Teams functionaliteiten

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

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

- Gebruik de groepschat bij vragen of opmerkingen

- Audioproblemen? Selecteer computeraudio.



Een vlotte heraansluiting 

van je club
Sporta legt uit 3 mei ‘22 – 20u00-20u30



- Wat is je nieuwe vervaldag?

- Wat is je heraansluitperiode?

- Welke voordelen heeft de vernieuwde   

heraansluitprocedure?

- Hoe correct heraansluiten?

- Vragen

Dit kom je te weten



Enkele begrippen

VERVALDAG
= Datum waarop de aansluiting/verzekering van je leden 
eindigt.
= Altijd de 1e van de maand 
Bv. 1 maart, 1 mei, 1 sept,…

HERAANSLUITPERIODE
= Periode waarbinnen de aansluiting van je club en leden 
voor het nieuwe seizoen hernieuwd moet worden.
= Altijd 2 maanden voor de vervaldag
Bv. van 1/3 t.e.m. 30/4 



Enkele begrippen

HERAANSLUITLIJST
= Lijst waarin je aangeeft welke leden 
je wil schrappen/aansluiten voor het 
nieuwe seizoen

LEDENLIJST
= Actuele weergave van de 
leden die zijn aangesloten.



Wat verandert er?

Vervaldag schuift 1 maand op
Bv. oude vervaldag 1 sept. -> nieuwe vervaldag 1 okt.

Heraansluitperiode blijft identiek
Bv. nieuwe vervaldag 1 okt.
= heraansluitperiode van 1 aug. t.e.m. 30 sept.



Start

heraansluitperiode

1 aug 30 sep

oude 

vervaldag

1 sep

Einde

heraansluitperiode

Nieuwe seizoenSEP

Nieuwe

vervaldag!

1 okt

Heraansluitperiode

van 1/8 t.e.m. 30/9

blijft identiek!

AUG

Voorbeeld vervaldag 1 oktober



Steeds een actueel zicht op jouw 
aangesloten leden tijdens de 

heraansluitperiode
- Geschrapte leden blijven in de ledenlijst staan tot aan de 
vervaldag in het rood.

- Nieuwe leden worden onmiddellijk toegevoegd aan je 
ledenlijst na handmatig toevoegen of online inschrijven.

- Actuele groepen in je groepenmodule staan de nieuwe 
leden onmiddellijk mee in de gekozen groep, leden die ermee 
stoppen staan rood gemarkeerd.

- Wijzigingen kunnen doorgevoerd worden tot aan de 
vervaldag. Op de vervaldag wordt de lijst automatisch voor jou 
definitief.



Voordelen vernieuwde 
heraansluitprocedure

1) Duidelijke vervaldag: markeert écht het moment waarop 
aansluiting van je leden afloopt.

2) Aanpasbaar tot aan vervaldag: je kan tot aan je nieuwe 
vervaldag wijzingen (schrappingen) doorvoeren.

3) Direct overzicht: in je ledenlijst vind je altijd een actueel 
overzicht van de aangesloten en verzekerde leden, ook tijdens 
de heraansluitperiode.

4) Zichtbaarheid verzekerde leden: niet heraangesloten
leden blijven nog tot aan de vervaldag zichtbaar in je ledenlijst.



Hoe wordt je begeleid door 
Sporta?

1) Via mail naar contactpersoon

De contactpersoon van de club krijgt bij start van de 
heraansluiting alle info via mail doorgestuurd. Eventuele 
herinneringsmails zijn ook ingepland.

2) Voert iemand anders de heraansluiting uit?

Iedereen met schrijfrechten kan de verschillende stappen van 
de heraansluiting uitvoeren. Het is steeds duidelijk in de 
module wie welke stap heeft afgerond dmv notatie datum en 
uitvoerder.



Hoe correct heraansluiten? 
Online demo

www.mijnbeheer.sportateam.be/inloggen



Ervaar je ergens moeilijkheden of problemen? Aarzel 

niet om hulp te vragen.

→Mijn Beheer: team@sporta.be of 03/361.53.40

Problemen?

mailto:team@sporta.be


1) Opname van de sessie

2) Evaluatieformulier

3) Deelnameattest via VTS

4) Samenvattend filmpje

Dit krijg je nog bezorgd



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

organisatie op?

• 18/05/‘22 – Bewegingsschool: brede motorische 

ontwikkeling bij kleuters en peuters

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


