Handleiding: opladen van de medische
fiche via de website of SportBeheer
Online
1. Via www.basketbal.vlaanderen
1. Log in met je account
Let op: In een eerste fase zijn het enkel de bestuursleden die een medische fiche kunnen opladen via
de website.
Ga naar onze website www.basketbalvlaanderen.be en navigeer via het tabblad ‘Competitie’ naar
‘Resultaten en kalender’.

Vervolgens kan je helemaal rechts naar de loginpagina gaan waar je je gebruikersnaam en
wachtwoord dient in te geven.

2. Navigeer naar de gewenste speler
Eenmaal je ingelogd bent, ga je via het tabblad ‘Bestuur (Stamnr.)’ naar ‘Medisch
Attest leden’.

Je krijgt nu een lijst te zien van alle clubleden. Zoek in deze lijst de speler waarvan je
de medische fiche wil opladen. Om de gewenste speler snel terug te vinden, kan je
gebruik maken van de zoekbalk.

3. Laad de medische fiche op
Van zodra je de gewenste speler gevonden hebt, kan je de medische fiche gaan opladen door op het
oranje icoontje te klikken.

Je krijgt nu een grijs scherm te zien waarbij je helemaal naar boven dient te scrollen.

Klik vervolgens op ‘Bestand kiezen’ en selecteer het juiste bestand. Eenmaal het bestand werd
opgeladen, kom je terug in de ledenlijst.

4. Controleer of de fiche correct werd opgeladen
Ter controle kan je de speler opnieuw opzoeken en controleren of er een groen vinkje staat bij ‘Club’,
wat wil zeggen dat het bestand met succes werd opgeladen.

Wanneer Basketbal Vlaanderen de medische fiche heeft gecontroleerd zal er ook bij ‘Bond’ een
groen vinkje verschijnen.

Van zodra de medische fiche werd opgeladen, kan de speler deelnemen aan wedstrijden, ook
wanneer er nog geen controle werd uitgevoerd door Basketbal Vlaanderen.
Twijfel je of je de juiste fiche opgeladen hebt dan kan je SBO openen, naar de speler navigeren en
daar bij documenten in de map ‘Algemeen’ controleren of het bestand werd opgeladen. Je kan het
bestand van daaruit openen en bekijken.

5. Herhaal deze procedure voor elke speler
6. Wat als …
 het verkeerde bestand werd opgeladen?
Een opgeladen bestand kan niet verwijderd worden. U dient dus de procedure opnieuw te doorlopen
en het juiste bestand op te laden. Wanneer er meerder bestanden opgeladen werden, zal gekeken
worden naar het meest recente.
 het bestand te groot is en niet opgeladen kan worden?
Door de onnodige randen van de gescande medische fiche weg te snijden, kan je de grootte van het
bestand drastisch verkleinen. Open hiervoor het bestand van de medische fiche en open nadien het
programma ‘Knipprogramma’ (Snipping Tool) op je Windows PC/laptop.
Kies ‘Bestand’ en vervolgens ‘Nieuw knipsel’.

Vervolgens selecteer je enkel het gewenste deel van de medische fiche (zo weinig mogelijk witte
randen rond de medische fiche). Kies nu ‘Bestand’ en ‘Opslaan als …’ om het knipsel op je PC/laptop
op te slaan. Je dient het knipsel een naam te geven en een bestandstype te kiezen. Kies hier ‘JPEGbestand’.

Laad dit bestand als medische fiche nu op volgens de procedure.

2. Via SportBeheer Online
Stap 1: Log in op SportBeheer Online als officieel bestuurslid
Stap 2: Ga naar het lid waarvan je het medisch attest wil uploaden
Stap 3: Klik op tabblad 'Documenten' en via het + icoon kan je het medisch attest toevoegen
Bij het uploaden van het eerste medisch attest voor uw club, zal een map 'Algemeen' aangemaakt
worden waarin je de medische attesten kan toevoegen.

