
Beste secretaris, 

Op 04/05/20 ontving u een mail waarin we info gaven over onze nieuwe website. Op 5 mei ontving u een 

mail met login en paswoord. Met deze kunt u inloggen op onze website. En dit doet u als volgt:  

Ga naar onze website: https://www.kavvv-vb-ov.be/ 

 

En klik op het slotje bovenaan rechts. (aangeduid in de cirkel) 

Dan komt met in het volgende venster: 

 

Vul hier uw login en paswoord in. 

Wanneer dit correct verlopen is komt men op de webpagina van de club. 

 

Hier zijn momenteel 3 acties mogelijk. (dit wordt later uitgebreid) 

Wachtwoord aanpassen: Uw bestaande paswoord veranderen 

https://www.kavvv-vb-ov.be/


Herinschrijving: De club inschrijven voor het volgende seizoen 

Uitloggen: De beschermde clubpagina verlaten. 

Inschrijving van de club voor het seizoen 2020 – 2021. 
De inschrijving gebeurt vanaf dit jaar digitaal via onze website. Wanneer men op “herinschrijving” drukt, 

wordt het inschrijvingsformulier actief: 

 

Lees de bovenstaande uitleg aandachtig en vul dit formulier in.  

Website: indien jullie over een website beschikken. 

Lid bij welke sportraad: indien van toepassing. 

Onderaan het formulier bij de terreininformatie vult men de volgende gegevens in: 

 

Samen met club: indien men op dezelfde dag maar een ander tijdstip op hetzelfde terrein speelt (indien 

van toepassing) 

Afwisselend met club: de club die afwisselend op hetzelfde terrein speelt (indien van toepassing) 

Thuis data:  extra gegevens voor de thuiswedstrijden (geen verplicht veld). 

Uit data: extra gegevens voor de uitwedstrijden (geen verplicht veld). 

Verzoek uitstel: Datum wanneer men niet wenst te spelen ( één, voor vb. eetfestijn, …) 



Alle gegevens die men invult blijven bewaard in het systeem. Men kan het formulier gedeeltelijk invullen 

en de dag nadien verderzetten.  

Men drukt op indienen van zodra het formulier is ingevuld. 

Nadien verschijnt er op de clubpagina een icoontje van een PDF-formulier. Dit formulier moet men 

afdrukken en laten ondertekenen door de 3 bestuursleden. 

 

 

Verzendt het ondergetekende formulier dan naar Gaston Van Oycke, Oude Steenweg 108, 9500 

Geraardsbergen, of via mail naar secretariaat@kavvv-vb-ov.be 

Gelieve ons het inschrijvingsformulier te bezorgen voor 31 mei 2020. 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur KAVVV-VB&OV 


