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Handleiding gegevens updaten met identiteitskaart 
via website Basketbal Vlaanderen 

 
Vooraf: Wat moet je bij de hand hebben? 
- je identiteitskaart (of kids-ID of je verblijfsvergunning) 
- een kaartlezer om je ID-kaart in te brengen 
opm.: indien je nog niet eerder gebruik maakte van een e-ID, moet je vooraf de software downloaden via 
https://eid.belgium.be/nl   Klik daar op ‘gratis download’. Let op: op een bepaald moment zal om de pincode 
van je ID gevraagd worden. Heb die ook bij de hand.  
- mogelijk (maar niet zeker) kan op een bepaald moment je lidnummer bij Basketbal Vlaanderen gevraagd 
worden. Als je dat niet kent, dan kan je het vooraf opzoeken via de instructies op blz. 4 hieronder. Best nu eerst 
doen dus. 

Ga nu als volgt te werk: 
1. Open je browser met Google Chrome en surf naar Basketbal Vlaanderen 
  https://www.basketbal.vlaanderen/  
2. Op de homepagina zie je rechts bovenaan “Lid worden”. Klik daarop. 

 

3. Klik vervolgens op “Lid Worden – Kaartgegevens uploaden”;  

 

 

https://eid.belgium.be/nl
https://www.basketbal.vlaanderen/
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4. Sluit nu je kaartlezer aan op je computer en steek je identiteitskaart, kids-ID of 
verblijfsvergunning in de kaartlezer en klik op “start”. 

 

 

5.  Uw identiteitskaart, kids-ID of verblijfsvergunning wordt nu gelezen. 
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6. Je identiteitsgegevens verschijnen daarna automatisch, samen met een vraag om gegevens. 
- vul je emailadres in (of, als je er zelf nog geen hebt, dat van papa of mama) 
- je beslist zelf of je al dan niet de nieuwsbrief van Basketbal Vlaanderen wil ontvangen 
 (sterk aangeraden; altijd ‘fris’ en ‘relevant’ nieuws over allerhande) 
- vul je telefoonnummer in (eigen of van papa of mama) 
- je stemt in met de elementen opgesomd in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
(privacy). 
- indien erom gevraagd wordt, je lidnummer bij Basketbal Vlaanderen (indien nodig)  

Indien je je lidnummer niet kan vinden, stuur een mailtje naar    secretaris@damesbasketleuven.be en 
zij zal het voor je opzoeken. Je kan het ook zelf opzoeken: zie instructies op blz.4 hieronder. 

Klik ten slotte op ‘verstuur’ (rechts onderaan op het scherm) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Daarna opent een nieuw venstertje waar je op “OK” dient te klikken. 

 

 

 

 

 

 

 

opm.: bij minderjarige leden verschijnt ook een scherm waarin gevraagd zal 
worden om eveneens een eID van één van de ouders of van de wettelijke 
voogd in te lezen. 

 
8. Dan verschijnt nogmaals het scherm met je gegevens. Daarop staat ‘je gegevens zijn verstuurd’. 
Je hoeft verder niets meer te doen. Je kan de toepassing verlaten.  
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Hoe vind ik mijn lidnummer?   

-  Surf naar:     https://www.basketbal.vlaanderen   
- Klik op ‘competitie’ 
- Klik bij ‘Resultaten en kalenders’ op ‘lees meer’ 
- Klik in de bovenste rij op ‘leden’ 
- tik je voornaam en familienaam en bevestig 
Je naam zal verschijnen in het veld eronder. Het getal tussen haakjes na je naam is je lidnummer. 
 


