
 

Handleiding Bulk upload/afmelden Mijn Vereniging 
 
De bulk leden importfunctie kun je gebruiken om leden aan te melden, te wijzigen en af te melden.  
In deze handleiding leggen we je stap voor stap uit hoe de importfunctie werkt.  
 
Stap 1: Import template downloaden  
Vanuit de ledenlijst kies je voor de optie “Import CSV bestand”. Deze button vind je bovenaan de 
ledenlijst.  
Vervolgens kan je rechts in het scherm bij import definitie de import template kiezen, deze heet: 
KNRB - leden import en klik op de button “download csv template”.  Er wordt een csv template 
gegenereerd.  
 
Stap 2: CSV template van “tekst naar kolommen” maken 
De gegenereerde csv bevat nu allemaal tekst achter elkaar, maar hier kan je heel makkelijk 
kolommen van maken om vervolgens de nieuwe ledengegevens in te vullen.  

• Selecteer “kolom A” in de csv 
• Ga naar “gegevens” en kies de optie “tekst naar kolommen” 
• Vink “gescheiden” aan, klik op volgende vink daar de opties “tab” en “komma” aan.  
• Klik vervolgens op “volgende” en op “voltooien”. 

 
Het csv bestand bevat nu verschillende kolommen die de basis zijn voor het invoeren van je 
ledengegevens. 
 
Mocht het niet lukken om het CSV bestand op te maken in kolommen, dan kun je het kant en klare 
bestand ook downloaden op de pagina met veelgestelde vragen over het KNRB platform onder het 
kopje Bulk Upload. 
  
Stap 3: Gegevens invullen 
Nu kun je het csv bestand gebruiken om de verschillende kolommen in te vullen. In de eerste regel 
staat een voorbeeld van hoe de gegevens ingevuld moeten worden.  

! Het is belangrijk dat je de gegevens op dezelfde manier als het voorbeeld invult.  
! Daarnaast is het van belang dat je alle kolommen met gegevens invult en deze niet leeg 

laat. Dit m.u.v. elke velden die hieronder benoemd staan. 
 
Bij het invullen van de gegevens vul je de velden als volgt in: 

• Verenigingsnummer: Dit is het lidmaatschapsnummer van elk lid van de vereniging. Deze is 
anders dan KNRB bondsnummer. Dit veld vul je alleen in Indien van toepassing voor jouw 
vereniging. Anders kun je dit leeg laten. 

• Bondsnummer: Vul hier het bondsnummer in als je leden gaat wijzigen of afmelden. Als je 
nieuwe leden gaat aanmelden, dan laat je dit veld leeg. Er wordt automatisch een KNRB 
nummer gegenereerd. 

• Bond lidmaatschapstype: Vul hier het lidmaatschapstype “Senior” of “Junior” in. Iedereen die 
in 2002 of later is geboren, valt nog in de categorie “Junior”. Leden die geboren zijn in 2001 
of eerder, vallen in de categorie “Senior”.  

https://knrb.nl/voor-verenigingen/nieuw-knrb-platform-foys/


 
• Bond lidmaatschap startdatum: Dit is de aanvangsdatum van het lidmaatschap, bijvoorbeeld 

15-10-2020. 
• Bond lidmaatschap opzegdatum: Mocht je leden willen afmelden, vul dan in dit veld de 

opzegdatum in. Anders laat je deze leeg. 
• Geslacht: vul hier M/F of n/a in. 
• Geboortedatum: vul hier de geboortedatum in van het lid. Het is belangrijk dat de 

geboortedatum van het lid klopt i.v.m. het afsluiten van een eventuele wedstrijdlicentie. 
• Opzegreden: Vul in dit veld standaard “1” in als je leden gaat afmelden. Code “1” betekent 

een normale opzegging.  
• Nationaliteit: Dit is een verplicht veld. Je kan hier “NL” invullen.  
• Stad: Dit is ook een verplicht veld.  
• Landcode: Dit is een verplicht veld. Je kan hier “NL” invullen.  

 
De NAW gegevens kan je verder invullen. Gaat het om een wijziging, vul dan de nieuwe 
adresgegevens in. De nieuwe informatie zal in FOYS worden overschreven.  
 
Als je alle gegevens hebt ingevuld, dan kan je de csv opslaan.  

! Het is belangrijk om het document ook op te slaan als csv bestand en niet als Excel. 
 
Stap 4: csv importeren  
Ga weer terug naar Mijn Vereniging en klik in de ledenlijst weer op “Import CSV bestand”. Bij 
“Importeer leden”  klik je op de button “Selecteer csv file” om je csv te uploaden.  
Selecteer het juiste csv bestand en deze wordt geïmporteerd. 
Dit kan even duren, afhankelijk van hoeveel leden je wilt importeren. In het scherm kan je de 
voortgang en eventuele foutmeldingen zien als die er zijn.  
Als de import succesvol is, dan zijn alle leden geïmporteerd. De updates kun je vervolgens 
terugvinden in de ledenlijst.  
 
Stap 5: Gegevens checken  
Zodra je de csv succesvol hebt geïmporteerd zijn alle wijzigingen doorgevoerd in Mijn Vereniging.  
Nieuwe leden hebben automatisch een KNRB nummer gekregen en een lidmaatschap.  
Adres- en contactgegevens wijzigingen zijn overschreven en kun je vinden bij het lidprofiel van de 
desbetreffende leden.  
Als het om een opzegging gaat, dan is de opzegging verwerkt bij de lidmaatschap details op het 
lidprofiel. Er staat dan bij de lidmaatschap details “opzegging” en het lidmaatschap wordt 
automatisch op 31/12/2020 beëindigd. 
 
In de ledenlijst kun je ook op “opzegdatum” filteren. Dan krijg je een overzicht van alle opzeggingen 
binnen een bepaalde tijdsperiode. Deze optie kun je gebruiken om te checken of je iedereen hebt 
opgezegd.  
 
Mocht je hulp nodig hebben of extra uitleg nodig hebben, neem dan contact op met de Helpdesk van 
FOYS – de ontwikkelaar van het KNRB platform via knrb@focusonyoursport.nl.  
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