START
Maakt uw vereniging gebruik
het pakket van AllUnited, Club
Webware, Sportlink of Club
Assistent en zijn alle leden in
het pakket opgenomen?
nee

ja

Meldt bij Atletiekunie en gekozen leverancier
dat u gebruik wil maken van de koppeling.

Binnen 2 werkdagen na melding zet de
Atletiekunie de koppeling op test en meldt
dit aan de vereniging en de leverancier.

Zie A

Zie B

ja

Verschillen zijn opgelost. Koppeling wordt
op goedgekeurd gezet door de Atletiekunie
waarmee het gebruik is geactiveerd.

Zie E

Gebruikt uw vereniging een
digitaal pakket (KLAP,
excel, anderszins).

nee

Vanuit het nieuwe pakket van de vereniging
wordt een vergelijking gemaakt met de
geregistreerde leden bij de Atletiekunie. Dit
levert mogelijk een aantal verschillen op.
Deze verschillen moeten handmatig worden
gecorrigeerd. Dan dient de vergelijking weer
gemaakt te worden. Blijven herhalen totdat
er geen verschillen meer zijn. Dit dient
gemeld te worden bij de Atletiekunie.

De Atletiekunie zet de koppeling nu op
controle en voert zelf een aantal controles
uit. Ook deze moeten worden weggewerkt
net zolang tot er geen verschillen meer zijn.

Schaf All United, Club
Webware, Sportlink of Club
Assistent aan en importeer
de gegevens hierin (met
behulp van de leverancier).

Schaf All United, Club
Webware, Sportlink of
Club Assistent aan.

Optie 1: vul het aangeschafte
pakket handmatig (inkloppen).
Of

Zie F

Optie 2: vul het pakket met de
ledengegevens die de
Atletiekunie geregistreerd heeft
Neem hiervoor contact op met
arda.pommer@atletiekunie.nl.

Zie C

Zie D

Let op: voer geen nieuwe mutaties
meer door tijdens dit proces

Toelichting
A. Melden bij de ledenadministratie van de Atletiekunie kan via een e-mailbericht aan arda.pommer@atletiekunie.nl.
B. De ledenadministratie van de Atletiekunie stuurt een mail naar vereniging en leverancier;
C. Het is belangrijk om, tijdens het aansluiten op de koppeling, geen mutaties meer in het verenigingspakket meer door te voeren. Omdat er een
proces wordt gevolgd om de gegevens van beide administraties (vereniging en bond) gelijk te vtrekken is het onwenselijk om mutaties op te veoren omdat
dit mogelijk weer nieuwe verschillen oplevert.
Uit te voeren controles zijn:
- aantal bondsleden verenigingspakket gelijk aan aantal bondsleden bondspakket
- bondslidnummers verenigingspakket ook aanwezig in bondspakket
- geboortedatum/geslacht gelijk
- soort lid gelijk
Afwijkingen worden in samenspraak, Atletiekvereniging en Atletiekunie, weggewerkt;
D. Atletiekunie licht zowel de vereniging als de leverancier in dat koppeling in gebruik is;
E. Momenteel zijn AllUnited, Club Webware, Sportlink en Club Assistent de 4 pakketten die een Overeenkomst hebben met de Atletiekunie om de koppeling te
realiseren. AllUnited en Club Webware zijn gecertificeerd wat inhoudt dat de koppeling klaar ligt. Hoe een leverancier helpt bij de import van de gegevens uit
een oud pakket is per leverancier verschillend. Het is verstandig hierover, voor de definitieve aanschaf, duidelijk (prijs) afspraken over te maken;
F.

Het is mogelijk om het nieuwe pakket van de vereniging te vullen met de gegevens die de Atletiekunie heeft geregistreerd. Dit betekent dat alleen actieve
leden (dus leden met een Bondsnummer) geïmporteerd kunnen worden. Andere relaties zoals bijvoorbeeld oud-leden, sponsors en leveranciers zullen dan
handmatig toegevoegd moeten worden.

Achtergrond: in de koppeling worden per lid de volgende (22) gegevens uitgewisseld: Bondsnummer, Verenigingslidnummer, Voorletters, Voorvoegsel, Achternaam,
Voornaam, Geboorte datum, Geslacht, Nationaliteit, Straat, Huisnummer, Huisnummer toevoeging, Postcode, Woonplaats, Land, Telefoon postadres, Telefoon mobiel,
E-mail adres, Soort lid, Datum lid sinds, Einddatum, Functie (bijv. voorzitter).
Big Brother?
Tijdens de ontwikkeling van de koppeling is door verenigingen de vraag gesteld en de vrees geuit of het bondsbureau van de Atletiekunie op deze wijze niet de
complete administratie van de vereniging kan inzien?
Het is goed om te weten dat in de koppeling uitsluitend de bovenstaande 22 gegevens worden uitgewisseld, en dat alleen van de door de vereniging aangemelde
leden (dus leden met een bondsnummer). Van alle andere personen die in een ledenadministratie worden opgenomen, zoals donateurs, leveranciers of
sponsoren, worden geen gegevens uitgewisseld. In de standaard programma's zijn ook modules voor financiën, voor vrijwilligers, enz opgenomen. Ook deze
gegevens blijven alleen inzichtelijk voor de verenging en niet voor het bondsbureau.

