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Beste, 

 

Graag heten we je van harte welkom bij de club van jouw keuze!  

 

De online-registratie van jezelf als lid van onze club gebeurt via ons platform. Hiervoor dien je naar 

de website van de Vlaamse Handbalvereniging te surfen, www.handbal.be  en daar op de button 

“PLATFORM” te klikken om jezelf te kunnen inschrijven als lid van een club.  

Zoals je zal merken, krijg je een inlogscherm te zien waar je jouw bestaande lidnummer kan ingeven. 

Bij een eerste inlogpoging beschik jen nog niet over een paswoord en moet dit nog aangemaakt 

worden. Daarom druk je bij een eerste keer op ‘wachtwoord vergeten’.  

Er zal je dan vervolgens een mail gestuurd worden naar het mailadres gekoppeld aan je lidnummer 

dat geregistreerd staat in het ledenplatform van de VHV. Daarna volg je gewoon de instructies vanuit 

deze mail en kom je vanzelf op het platform terecht waar je je gegevens binnen je profiel kan 

raadplegen en wijzigen waar nodig. Het is belangrijk om de gegevens die in het platform opgenomen 

zijn na te kijken, en zo nodig aan te passen en/of te wijzigen. Het invullen van een 

rijksregisternummer is geen vereiste. 

Zo je geen mail ontvangt zal er in het ledenplatform geen mailadres gekend zijn of werd een ander 

mailadres geregistreerd op jouw naam. Neem dan contact op met de VHV via info@handbal.be. 

Vermeld je naam, voornaam, geboortedatum, adres en nr van je identiteitskaart. Op basis hiervan 

wordt je mailadres aangepast. Van zodra dit aangepast is dien je de aansluitingsprocedure volledig 

opnieuw te starten. 

Van zodra je jouw persoonlijke gegevens in je profiel hebt aangevuld kan je in het tabblad 

‘lidmaatschap’ aangeven bij welke club je wenst aan te sluiten. Nadat je alles hebt bevestigd word 

je aanvraag digitaal bezorgd aan de clubsecretaris van je toekomstige club. Deze dient de aanvraag 

nog te bekrachtigen.  

Ter informatie: de secretaris krijgt je rijksregisternummer niet te zien indien dit zou ingevuld zijn. 

Enkel je telefoonnummer, adres en dergelijke worden getoond omdat hij die als clubsecretaris nodig 

heeft voor de communicatie binnen de club. Nadat hij jouw registratie heeft bevestigd, komt deze 

aanvraag terecht op het secretariaat van de VHV waar je als lid wordt aangesloten bij de federatie.  

Vanaf 5 dagen na deze goedkeuring mag je ook opgesteld worden op de competitiewedstrijden 

waaraan jouw ploeg binnen de club deelneemt, mits voorleggen van jouw identiteitsbewijs bij 

aanvang van elke wedstrijd. 

 

Succes! 

http://www.handbal.be/
mailto:info@handbal.be

