
Hoe kan Assist het ledenbeheer,  
de algemene administratie

én de boekhouding van mijn  
zwemclub vergemakkelijken?



Beheer je VZW-administratie en boekhouding
online en breng je VZW 100% in orde

VZW-Checklist: wat moet je wanneer doen?

VZW-Boekhouding: op maat van vrijwilligers

Handige tools voor VZW-administratie

Uitgebreid ledenbeheer

Activiteiten, adressenbestand,…

GDPR-Checklist: wat moet je wanneer doen? 



Voordelen van Assist

Alles-in-1

Altijd en overal toegankelijk

Onbeperkt gebruikers toevoegen

Steeds up-to-date met de vzw-wetgeving

Nooit meer gegevensverlies door centraal gegevensbeheer op
beveiligde webserver

Makkelijke gegevensoverdracht bij bestuurswissel

Zeer eenvoudig om gebruikers te beheren en rechten te bepalen



Hoe ga ik met Assist  
aan de slag?



Hoe kan ik mij aanmelden?
Surf naar www.assistonline.eu

In de ‘Aanmeld-box’ vul je deze gegevens in:

• E-mailadres = <club>@mail.zwemfed.be
• Wachtwoord = zie document

Bijvoorbeeld (Zwemclub Lorelei Londerzeel vzw)

• E-mailadres = lor@mail.zwemfed.be
• Wachtwoord = zie document

Dit standaard wachtwoord kan je uiteraard nog  
zelf aanpassen in Assist (zie verder)

http://www.assistonline.eu/
mailto:lor@mail.zwemfed.be


Op https://www.assistonline.eu/signin.aspx
geef je jouw e-mailadres en wachtwoord op en
klik je op ‘Aanmelden’.

https://www.assistonline.eu/signin.aspx


Je kan eerst enkele algemene zaken instellen  
zoals het juridisch statuut van je club. Normaal  
gezien staat deze al correct ingesteld.



Wil je in Assist ook de boekhouding van je club  
beheren, selecteer dan de startdag van jullie  
boekjaar.



Vervolgens kan je zelf bepalen hoe je club best  
omschreven wordt: een vereniging, een club, een  
stichting of een beweging.
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Wellicht worden je leden ingedeeld in leeftijds- of  
trainingsgroepen. Kies ‘Ja, leden worden in groepen  
ingedeeld’ en selecteer de soort indeling.
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Als je wil dat Assist voor jou het jaarlijkse lidgeld  
per lid of per gezin automatisch berekent, selecteer  
dan ‘Ja, Assist mag het lidgeld bereken’.



Klik niet alleen nu, maar na elke wijziging in Assist  
op de OPSLAAN-knop om je aanpassingen te  
bewaren.



Je komt op het startscherm van Assist terecht en  
bovenaan verschijnt nu ook de donkerblauwe  
navigatiebalk.



Hoe kan ik het standaard  
wachtwoord dat we ontvangen  

hebben aanpassen?



Om het standaard wachtwoord aan te passen klik je  
in de donkerblauwe navigatiebalk op de knop  
‘Opties’. De lichtblauwe subnavigatie verschijnt.



In�Mijn gebruikersaccount��kan je de persoonlijke  
gegevens waarmee je je aanmeldt in Assist  
aanpassen.



Wil je ergens in Assist iets aanpassen, klik dan  
steeds op de BEWERK-knop .



Kies een nieuw wachtwoord, bevestig je nieuw
wachtwoord en klik op de OPSLAAN-knop om je
nieuw wachtwoord te bewaren.



Hoe kan ik extra (bestuurs)leden  
of vrijwilligers uitnodigen

om ook met Assist te werken?



In de rubriek ‘Gebruikers toevoegen en bewerken’  
kan je zoveel gebruikers toevoegen als je zelf wilt.



Hiervoor selecteer je eerst de persoon die je als  
nieuwe gebruiker wilt toevoegen.



Per rubriek bepaal je de rechten van deze gebruiker:  
‘geen rechten’ (krijgt deze rubriek niet te zien) of  
‘enkel lezen’ of ‘lezen én bewerken’.



Deze nieuwe gebruiker krijgt automatisch een  
uitnodigingsmail met daarin een link om zijn  
gebruikersprofiel te activeren.



Hij (of zij) komt via die link op een startpagina in  
Assist waarin hij zelf een wachtwoord kan kiezen en  
zijn profiel kan activeren.



Hoe kan ik mailen vanuit
en naar Assist?



Kies je mail-alias om mails te versturen vanuit de 
algemene mailbox van Assist. Koppel daarna een 
bestaand e-mailadres om hierop antwoorden te 
ontvangen.



Kan ik in Assist mijn gegevens  
ook beheren per seizoen
i.p.v. per kalenderjaar?



In Assist kan je gegevens beheren per kalenderjaar  
of per seizoen. Kalenderjaren staan standaard in  
Assist. Seizoenen moet je zelf aanmaken.



Als je in Assist een nieuw werkjaar wilt 
toevoegen, klik je op de NIEUW-knop    .



Je geeft zelf een benaming op (bijv.�2018�) en  
bepaalt zelf wanneer dit werkjaar start en eindigt
(bijv. ‘01/01/2018-31/12/2018’).



Wil je in één keer meerdere werkjaren
toevoegen, klik dan op de OPSLAAN+NIEUW-knop
om meteen een nieuw, leeg formulier te openen.



In het overzicht staat het nieuwe werkjaar in de 
lijst tussen alle andere werkjaren.



In de rubriek ‘Opties’ kan je verder standaard 
werkjaren + adresetiketten instellen en gegevens 
exporteren naar Excel. Er is ook een overzicht van 
de postcodes, gemeenten en provincies van België.



Hoe breng ik mijn VZW
100% in orde?



De VZW-Helper legt je via een handige ‘checklist’ 
stap-voor-stap uit wat je precies moet doen om je 
VZW verder in orde te brengen.



Hiervoor werd een aparte rondleiding gemaakt.
Klik op de knop ‘Download Rondleiding’ om deze te 
downloaden.



Duid je Raad van Bestuur aan
via de VZW-helper!



Elke vzw moet een Raad van Bestuur hebben die 
uit min. 3 personen bestaat. Deze kunnen onder 
zichzelf een voorzitter, penningmeester en 
secretaris aanduiden.



Selecteer een persoon, vul aan en klik op het
PLUS-teken    om deze bestuurder toe te 
voegen.

Hierdoor beschikt de VZF over de correcte contactgegevens van de 
voorzitter, secretaris, penningmeester,… van de club.



Waar beheer ik de algemene  
contactgegevens en het aanbod  

van mijn zwemclub?



In de rubriek �Vereniging��beheer je alle nuttige  
informatie rond de algemene werking van je  
vereniging.



Klik op ‘Algemene gegevens van de vereniging’ om 
de algemene contactgegevens van je club in te
geven.



VZW�s moeten op officiële documenten het  
Gerechtelijk Arrondissement en het Ondernemings-
nummer opgeven. Vergeet dit hier niet in te geven.



Grijze velden kan je zelf niet aanpassen in Assist.  
Deze gegevens worden beheerd door de VZF. 
Vergeet ook niet het sportaanbod in te stellen.



Waar kan ik de verschillende  
functies die leden en medewerkers  

in onze zwemclub uitoefenen  
toevoegen en beheren?



In de rubriek ‘Vereniging’ - ‘Functies’, merk je dat  
de meest gebruikte functies van een vzw en/of  
zwemclub reeds in Assist staan.



Wil je toch nog een extra functie toevoegen, klik  
dan op de NIEUW-knop .



Geef een gepaste benaming voor deze nieuwe  
functie, eventueel wat meer informatie en klik op  
de OPSLAAN-knop om deze functie te bewaren.



Doe dit voor elke extra functie die ook nog in jouw  
zwemclub voorkomt.



Hoe kan ik een
wachtlijst bijhouden? 



In de wachtlijst kan je iedereen die zich graag als 
lid wilt aansluiten (maar dat momenteel niet kan 
door bijv. plaatsgebrek) bijhouden.



Je kan zelf wachtleden toevoegen en een 
webformulier instellen waarmee leden zichzelf 
kunnen inschrijven.



Hoe kan ik een persoon 
inschrijven op de wachtlijst?



Klik op de NIEUW-knop     om zelf één voor één 
personen toe te voegen aan jouw wachtlijst.
Vul het formulier in en klik onderaan op de 
OPSLAAN-knop    .



Vervolgens komt deze persoon in het overzicht van 
de wachtlijst te staan. 



Hoe kan ik een wachtlid
wissen uit de wachtlijst?



Klik op de VERWIJDER-knop     rechts van de 
persoon en bevestig: de persoon wordt verwijderd.
Opgelet: dit kan niet ongedaan gemaakt worden!



Hoe kan ik van een wachtlid
een effectief lid maken?



Selecteer de wachtleden die je effectief lid wilt 
maken en klik op de PLUS-knop    .



Selecteer het werkjaar waarin je deze wachtleden 
wil inschrijven en klik dan op de knop ‘START 
INSCHRIJVING’.



De wachtleden zijn nu ingeschreven als effectief 
lid. Je vindt deze vanaf nu terug in het algemene 
ledenoverzicht.



Hoe stel ik een webformulier in
waarmee leden zichzelf kunnen 

inschrijven op de wachtlijst?



Klik op     om het webformulier in te stellen.
Je kan het webformulier aanpassen door zelf 
bepaalde velden op te nemen of niet.



Hoe integreer ik dit 
webformulier op de website

van mijn zwemclub?



In de rubriek [Opties] - [Wachtlijst instellen] vind 
je een ‘URL om extern in te schrijven’. Personen 
die zich via dit formulier inschrijven, komen 
automatisch in de wachtlijst.



Nadat iemand zich heeft ingeschreven, komt hij op 
een bedankpagina. Je kan hier een eigen 
bedanktekst ingeven indien gewenst. 



Hoe kan ik een nieuw  
lid inschrijven?



Klik op ‘Nieuwe leden inschrijven’ en selecteer het  
werkjaar waarin je wilt werken.
Klik op de NIEUW-knop     om één voor één leden in 
te schrijven.



Assist gaat op zoek of deze persoon al dan niet in  
Assist staat. Zoniet, dan kan je de gegevens van  
deze persoon meteen aanvullen.



Op de volgende pagina kan je de gegevens van het  
lidmaatschap aanvullen.



Klik op de PLUS-knop     om het lid definitief in te 
schrijven.



Hoe beheer ik de leden  
van mijn zwemclub in Assist?



In de rubriek ‘Leden’ kan je de ‘toegetreden leden’  
van je zwemclub beheren op kalenderjaar of per  
seizoen.



Klik op ‘Lidmaatschap per lid beheren’.



Via de keuzelijst ‘Welke gegevens’ kan je in dit
overzicht ofwel de ‘Contactgegevens’ oplijsten
ofwel de ‘Persoonsgegevens’.



Om de gegevens van een lid aan te passen, klik je 
naast een lid op de BEWERK-knop .



Via de keuzelijst ‘Welke gegevens’ kan je in dit 
overzicht ofwel de ‘Gegevens lidmaatschap’, 
‘Persoonsgegevens’, ‘Gegevens VZF’ of ‘Historiek’ 
oplijsten.



In het onderdeel ‘Gegevens lidmaatschap’ kan je 
het lidnummer in jouw club toevoegen.



Per lid kan je vervolgens aangeven in welke  
trainingsgroep hij of zij zit…



… en welke functie hij of zij in die groep heeft.



Is dit lid daarnaast nog als medewerker of  
vrijwilliger actief in één of meerdere werkgroepen,  
dan kan je dit ook hier opgeven.



Ook hier selecteer je de functie die dit lid in deze  
werkgroep heeft.



Is deze medewerker actief in meer dan één
werkgroep, klik dan op de dropdown om een  
extra werkgroep toe te voegen.



Je kan elk lid in zoveel trainingsgroepen of 
werkgroepen inschrijven als nodig.
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Helemaal onderaan dit formulier kan je het lidgeld
van dit lid beheren. In het veld ‘Reeds betaald’ kan
je het bedrag invullen dat reeds voldaan werd.



2/06/13 | Slide 74

Vergeet na het aanpassen van dit formulier zeker  
niet op de OPSLAAN-knop te klikken om alle  
wijzingen te bewaren.



In het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ beheer je de 
algemene gegevens (naam, adres, 
contactgegevens,…) van het lid. 



Wanneer er leden deel uitmaken van 1 of meerdere 
gezinnen (vb. scheiding), kan je een nieuw gezin 
aanmaken.



Assist stelt een benaming voor en detecteert 
automatisch of er al dan niet nog leden op 
datzelfde adres wonen.



Duid de gezinsleden aan, ken een rol toe aan het 
lid in het gezin en druk op de OPSLAAN-knop    .



Hoe deel ik mijn leden op
in leeftijds- of trainingsgroepen?



Ook in Assist kan je jouw leden opdelen in leeftijds-
of trainingsgroepen. Klik in de rubriek ‘Leden’ op de  
knop ‘Leden in groepen indelen’.



Selecteer ‘Ja, leden worden in groepen ingedeeld’  
en bepaal zelf de ‘soort indeling’. Bij de meeste  
zwemclubs zal het om ‘trainingsgroepen’ gaan.
Klik op de OPSLAAN-knop    .



Nu kan je de verschillende trainingsgroepen van  
jouw zwemclub één voor één ingeven. Klik op de  
NIEUW-knop om de eerste groep toe te voegen.



Per groep kan je een minimum- en maximumleeftijd  
instellen, het geslacht, het standaard lidgeld en de  
bijdrage voor de verzekering.



Vergeet ook niet het sportaanbod in te stellen.



Nadat je alle groepen hebt ingegeven, krijg je een  
dergelijk overzicht.



Hoe vraag ik  
een vergunning aan

voor een lid?



Klik in de rubriek ‘Leden’ – ‘Lidmaatschap per lid  
beheren’ en klik op de BEWERK-knop naast het lid 
waarvoor je een vergunning wil aanvragen.
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Via de keuzelijst ‘Welke gegevens’ kies je in dit 
overzicht voor ‘Gegevens VZF’.



Klik op de NIEUW-knop     en selecteer vervolgens 
de sporttak waarin dit lid afctief is.



Vul de aanvraagdatum en datum medisch attest in 
(verplicht!) en laad de eventuele documenten op 
(medisch attest/transferdocument)



Klik op de PLUS-knop     om de licentie definitief aan 
te vragen.



In het overzicht merk je dat de status van deze  
licentie nu ‘In aanvraag’ is.



Indien de VZF de vergunning goedkeurt, wordt het  
‘licentienummer’ automatisch ingevuld.



Hoe kan ik  
een lid schrappen?



Klik in de rubriek ‘Leden’ – ‘Lidmaatschap per lid  
beheren’ en klik op de BEWERK-knop     naast het lid 
dat je wilt schrappen.



Klik bovenaan op de knop ‘Lid schrappen’.



Klik in het pop-up venster dat verschijnt op ‘OK’ om  
de schrapping van dit lid definitief te bevestigen.



Hoe kan ik leden in groep  
overzetten van het huidige  

naar het volgende werkjaar?



Worden er in een vorig werkjaar leden gevonden,  
dan kan je die leden ‘in groep’ overzetten van het  
huidige naar het volgende werkjaar.



Selecteer het werkjaar met de leden die overgezet 
moeten worden en het werkjaar naar waar deze 
moeten overgezet worden.
Klik dan op de knop ‘Ga verder’.



Je kan per lid uiteraard eerst nog de trainingsgroep  
en de functie aanpassen indien nodig.



Staan alle keuzelijsten op de juiste selectie, klik dan  
op de knop ‘Leden overzetten’ om de nieuwe 
ledenlijst te bewaren.



Hoe stuur ik een  
herinneringsmail naar leden  
die het lidgeld niet betalen?



Via de rubriek ‘Leden’ – ‘Lidmaatschap per lid  
bekijken of bewerken’ zie je in de kolom ‘Saldo’  
meteen wiens lidgeld al dan niet betaald is.



Je kan dit overzicht ook filteren door in de  
keuzelijst ‘Welke leden’ de selectie ‘Leden die  
lidgeld nog niet betaald hebben’ te selecteren.
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Bij een negatief saldo, verschijnt er automatisch een  
MAIL-knop. Klik op deze knop om een  
herinneringsmail op te maken.



Assist maakt een voorstel mail op, op basis van de  
instellingen die jezelf hebt bepaald. (zie verder) 
Je kan deze mail hier nog aanpassen indien nodig.
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Klik op de MAIL-knop om de mail te verzenden.  
Opgelet: de afzender van deze mail is  
noreply@assistonline.eu.

mailto:noreply@assistonline.eu


Hetzelfde kan ook per gezin. In de rubriek ‘Lidmaat-
schap per gezin beheren’ krijg je een  overzicht van 
alle gezinnen met minstens 1 lid.



Op de detailfiche van zo’n gezin krijg je een  
overzicht van alle leden die gekoppeld zijn aan dit  
gezin én het totaalbedrag van het openstaand saldo.



Hoe maak ik een 
gepersonaliseerd attest aan 

voor het ziekenfonds?



Via de rubriek ‘Leden’- ‘Attest ziekenfonds’ kan je 
per lid een gepersonaliseerd attest opmaken dat 
kan afgegeven worden aan het ziekenfonds.



Alle informatie die het ziekenfonds nodig heeft, 
wordt automatisch uit Assist gehaald. Vooraleer een 
attest op te maken/te versturen, moeten eerst een 
aantal zaken nagekeken of ingesteld worden.



Kijk de contactgegevens en de contactpersoon na of 
stel in en druk op de knop ‘Wijzigingen opslaan’.



Vervolgens voeg je het logo en de stempel van de 
club toe.



Klik op de knop ‘Wijzigingen opslaan’ om het logo 
en de stempel te bewaren.



Via de knop ‘Test-PDF afdrukken’ kan je een PDF 
downloaden die een voorbeeld-attest genereert.



Stel vervolgens een mail-alias in zodat de Attesten 
via Assist verstuurd kunnen worden.



Klik op de knop ‘Wijzigingen opslaan’ om je 
instellingen te bewaren.



De groene vinkjes betekenen dat je instellingen 
compleet zijn. Klik op de knop ‘Selecteer lid/leden’ 
om een attest aan te maken.



Selecteer het werkjaar van de leden waarvoor je 
een attest wil opmaken.



Maak een keuze of je de attesten wil versturen naar 
enkel leden die het attest nog niet ontvangen 
hebben of alle leden (reeds ontvangen).



Maak vervolgens een keuze naar welke leden je het 
attest wil versturen (betaald/niet betaald, per 
trainingsgroep of op naam). 



Je kan het attest downloaden en afdrukken als PDF 
of je kan het ook versturen via mail.
Kopieer de woorden mét accolades om die waarden 
variabel in je mail te gebruiken.



Hoe kan ik mijn leden  
vanuit Assist updaten  

in Splash?



Via de rubriek ‘Leden’- ‘Ledenlijst’ kan je heel wat
verschillende ledenlijsten opvragen. Selecteer bijv.
de keuze ‘Alle leden naar TM (CSV)’.



En klik vervolgens op de PRINT-knop.



Assist opent automatisch een CSV-bestand dat je kan  
opslaan en importeren in Splash.



Via diezelfde rubriek kan je nog tal van andere  
PDF-documenten opmaken met verschillende  
ledenlijsten.



Via de rubriek ‘Adresetiketten’ maak je diverse PDF-
documenten op met adresetiketten.



En via de rubriek ‘E-mailadressen’ maak je  
verschillende e-maillijsten op die je makkelijk kan
kopiëren naar het e-mailprogramma dat je gebruikt.



Welke administratieve taken  
kan ik nog allemaal  
beheren in Assist?



In de rubriek ‘Vereniging’ (of ‘Club’) beheer je alle  
algemene zaken van je zwemclub, zoals  
medewerkers, werkgroepen, verzekeringen, enz.



In de rubriek ‘Personen’ kan je niet-leden beheren,  
zoals contactpersonen bij andere clubs of  
organisaties, losse medewerkers, ouders van leden,…



In de rubriek ‘Adressen’ beheer je de gegevens van  
andere clubs, leveranciers, instanties, enz. Hier vind  
je ook alle zwembaden in Vlaanderen terug.



De rubriek ‘Stockbeheer’ is vooral bedoeld voor
clubs met een eigen kantine of clublokaal (vooral
drank- en eetwaren).



Hoe maak ik een 
activiteit aan in Assist?



In de rubriek ‘Activiteiten’ kan je per seizoen alle  
activiteiten beheren. Per activiteit kan je  
deelnemers toevoegen.



Klik op ‘Activiteiten toevoegen en bewerken’ en 
daarna op de NIEUW-knop    om een activiteit toe 
te voegen.



Per activiteit geef je de nodige details op, zoals 
werkjaar, naam, datum,…



Per activiteit kan je al de deelnemers oplijsten. 
Indien het om een betalende activiteit gaat, kan 
je ook opgeven wie al dan niet betaald heeft.



Vervolgens kan je per activiteit een 
deelnemerslijst opmaken. Ook adresetiketten, 
een e-maillijst en alle deelnemers exporteren 
naar Excel behoren tot de opties.



Alle activiteiten kan je opdelen in verschillende 
soorten activiteiten. Een paar soorten zijn reeds 
bepaald door de VZF.
De overige soorten kan je zelf bepalen.



Per soort activiteit kan je meer informatie geven 
over welke activiteiten in deze groep thuis horen.



Je krijgt verschillende mogelijkheden om een 
activiteitenlijst op te maken (per activiteiten of 
per activiteitensoort).



Hoe breng ik mijn club
in orde met de GDPR?



De GDPR-helper legt je via een handige ‘checklist’ 
stap-voor-stap uit wat je precies moet doen om in 
orde te zijn met de nieuwe privacy-regels.



Hiervoor werd een aparte rondleiding gemaakt.
Klik op de knop ‘Download Rondleiding’ om deze te 
downloaden.



Waar kan ik terecht  
met vragen?



Waar kan ik terecht met vragen?
Bezoek de Online Help van Assist voor een uitgebreide 'FAQ':
https://help.assistonline.eu/

Stel je vraag (of geef zelf een antwoord) op het Assist-forum:
www.zwemfed.be/support

https://help.assistonline.eu/
http://www.zwemfed.be/support


Als je in Assist rechts bovenaan op de knop ‘Help’ 
klikt, kom je terecht op de ‘FAQ’ van Assist: 
https://help.assistonline.eu

https://help.assistonline.eu/


Deze ‘FAQ’ is onderverdeeld per rubriek. Vul één 
of meerdere zoektermen in om je vraag snel te 
vinden.



In vele gevallen krijg je een overzichtelijk 
antwoord met een stappenplan van hoe je 
precies te werk moet gaan.



Bij heel wat vragen kan je ook een PDF 
downloaden met een zeer uitgebreid antwoord 
en een  stap-voor-stap handleiding.



2/06/13 | Slide 199

Daarnaast kan je ook het Assist-forum bezoeken via 
de website  www.zwemfed.be/support.

http://www.zwemfed.be/support
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Dit forum dient om elkaar te helpen. Heb je een 
vraag, klik dan op de link ‘Assist-ledenprogramma’.



2/06/13 | Slide 204

Klik vervolgens op de titel van het onderdeel  
waarover je een vraag wilt stellen (in dit voorbeeld  
‘Leden’).
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Klik vervolgens op de knop ‘NIEUWONDERWERP’ om  
een leeg invulformulier te openen.



2/06/13 | Slide 206

Als ‘Onderwerptitel’ geef je best een beknopte  
versie van je vraag in. In het grote veld kan je je  
vraag iets meer in detail opgeven.
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Klik onderaan op de knop ‘Versturen’ om je bericht  
op het forum te plaatsen.
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Je vraag wordt nu zichtbaar voor iedere gebruiker  
die toegang heeft tot het forum. Nu is het wachten  
op een antwoord.
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Ken je het antwoord op een vraag van een collega  
en wil je zelf reageren op een vraag, klik dan op de  
knop ‘REAGEER’.
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Geef een zo duidelijk mogelijk antwoord op de vraag  
(best stap-voor-stap) en klik op de knop ‘Versturen’.
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Je antwoord verschijnt onder de oorspronkelijke  
vraag, zodat je collega jouw antwoord op zijn vraag  
makkelijk kan terugvinden.



Antwoord niet gevonden?
Contacteer Vincent Jansen (maker van Assist) via 
vincent@assistonline.eu. 

Contacteer Sarah Sturtewagen (VZF) via 
sarah.sturtewagen@zwemfed.be. 

mailto:vincent@assistonline.eu
mailto:sarah.sturtewagen@zwemfed.be

