
 

 

 

 

 

 

 

   

Welkom! 
 

Graag heten we u van harte welkom bij onze club!  

Al enkele seizoenen wordt er gewerkt met een online-registratie om lid te worden.  

Wat dient u hiervoor te doen? 

1. Ga naar de website: www.handbal.be 

2. Klik op ‘PLATFORM’ (Rechtsboven) 

3. Klik op ‘Ga naar platform.handbal.be’ 

(Er wordt een nieuwe pagina geopend) 

4. Klik op registreren 

5. A) Geef rijksregisternummer in van zoon of dochter die lid wil worden (of 

rijksregisternummer van de persoon die lid wil worden). Het rijksregisternummer is niet 

zichtbaar voor Olse. 

B) Mailadres ingeven + wachtwoord en wachtwoord controle 

C) Geef de code in die u vindt in het zwarte vak 

d) Klik op registreren 

6. U krijgt nu een mail van VHV (kijk ook in de map ‘SPAM’!!!) met een link om uw 

registratie te bevestigen. 

Na bevestiging van de registratie kan u verder om de gegevens aan te vullen 

            * Gegevens van de persoon die lid wil worden (naam, adres, geboortedatum, …. 

            * Selecteer club waar men lid van wil worden: ‘048-OLSE Merksem HC’ 

            * Klik op bijwerken 

Nu is het wachten op definitieve aansluiting. Van zodra secretaris, Luc Van Tricht, uw 

registratie heeft goedgekeurd, komt de aanvraag terecht op het secretariaat VHV die de 

definitieve aansluiting in orde maakt na ongeveer 5 dagen na de goedkeuring door de club. 

U krijgt dan, ter bevestiging, een mail van VHV dat de aansluiting in orde is. In deze mail vindt 

u ook het lidnummer dat toegekend is. (LET OP: kijk ook in de map ‘SPAM’!) 

Vanaf dat ogenblik bent u verzekerd en mag u meedoen (mits betaling van het lidgeld; zie 

afzonderlijke brief) met de wedstrijden waaraan uw ploeg binnen de club deelneemt, mits 

voorleggen van uw identiteitsbewijs bij aanvang van elke wedstrijd. 

Vanaf 16 jaar dient er ook een doktersattest bezorgd te worden (mag per mail) op het 

secretariaat van OLSE Merksem Handbal. 

Achteraf kan u zelf aanpassingen doen in het platform (vb adreswijziging) aan de hand van het 

VHV-lidnummer dat u per mail hebt ontvangen van VHV en paswoord. 

 

met sportieve groeten 
Luc Van Tricht 
secretaris OLSE Merksem Handbal 

http://www.handbal.be/

