Bijlage A - Toelichting
Om de aangeleverde gegevens snel, correct en geautomatiseerd te kunnen verwerken,
verwachten wij van u een bestand dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. Het bestand wordt aangeleverd in csv-formaat.
Een Excel bestand opslaan in een csv-format kan als volgt:

2. De kolommen in het bestand zijn gescheiden door het puntkomma-teken: “;”.
3. Er wordt in het aangeleverde bestand vastgehouden aan de genoemde kolommen
en de volgorde daarvan, zoals beschreven in Bijlage B. Dit betekent dat óók als de
optionele kolommen niet worden ingevuld, dat deze wel moeten blijven staan.
Het bestand kunt u aanleveren via de portal van VMS.
Leeswijzer Bijlage B
In Bijlage B – Beschrijving ledenbestand.xls vindt u een beschrijving van de
ledengegevens die wij van u verwachten.
•

Onderwerp geeft aan welke categorie van gegevens het betreft. We hebben hier
onderscheid gemaakt in Lidgegevens, Bondsgegevens en Verenigingsgegevens.

•

Veldnaam betreft de daadwerkelijke soort gegevens die we van u verwachten.

•

Omschrijving is een toelichting op Veldnaam en spreekt meestal voor zich.

•

Gegevenstype betreft het karakter waarin het veld verwacht wordt. Dit ten
behoeve van de verwerking van de gegevens in het informatiesysteem.

•

Verplicht geeft aan of de gegevens wel/niet verplicht moeten worden
aangeleverd. Bonden zijn verplicht de ledengegevens aan te leveren. Optioneel
kan worden aangegeven welke sporttak het betreft. Mocht u de gegevens niet
hebben, dan kunt u het veld leeg laten. Eveneens kan optioneel worden
aangegeven bij welke vereniging een persoon een lidmaatschap heeft.

•

Opmerkingen betreft specifieke toelichting op de verwachte aangeleverde
gegevens.

•

Voorbeeld is toegevoegd ter verduidelijking van de gegevensset die we van u
verwachten.

Opmerking: we verwachten dat voor elk bondslidmaatschap dat voldoet aan de algemeen
geldende definitie daarvan (minimaal 5 euro afdracht, bewust lidmaatschap aangegaan)
een regel wordt opgenomen in het bestand. Dit betekent dat als een persoon twee
sporttakken beoefent, en voor elk van die twee sporttakken een apart bondslidmaatschap
nodig is, er twee regels in het bestand komen. Volstaat één bondslidmaatschap om beide
sporttakken te beoefenen, dan wordt 1 regel opgenomen in het bestand met in de kolom
‘Sporttak’ beide sporttakken gescheiden door een komma. Wanneer een persoon een
lidmaatschap heeft bij twee verschillende verenigingen, dan moeten twee regels worden
opgenomen.

Voorbeeldbestand Bijlage C
Bijlage C - KISS template ledenbestand.csv is een voorbeeldbestand met fictieve
gegevens ter illustratie van de data die wij van u verwachten. De gegevens komen
overeen met de data die in kolom Voorbeeld van bijlage B staat.
Leeswijzer Bijlage D
In Bijlage D – Beschrijving verenigingsbestand.xlsx vindt u een beschrijving van de
gegevens die u optioneel kunt aanleveren. Let op: het is dus niet verplicht om een
verenigingsbestand aan te leveren.
Waarom wordt dit gevraagd? Graag zouden we beter inzicht geven in de betrokkenheid
van de verenigingen binnen verschillende lopende sportbrede programma’s (denk aan
het Sportakkoord, RaboClubSupport en andere programma’s). Om deze service aan te
kunnen bieden, is het belangrijk inzichtelijk hebben welke verenigingen bij iedere bond
zijn aangesloten. Alleen op die manier weten we zeker dat we op de juiste manier
kunnen rapporteren en informeren. We zien dat we deze service op dit moment niet
kunnen bieden, omdat de informatie waarover we beschikken niet altijd toereikend is.
Bonden die het verenigingsbestand in 2020 al aan hebben geleverd, hoeven dit niet
nogmaals te doen.
•

Onderwerp geeft aan welke categorie van gegevens het betreft. Hier kunnen
alleen Verenigingsgegevens worden ingevuld.

•

Veldnaam betreft de daadwerkelijke soort gegevens die we van u verwachten.

•

Gegevenstype betreft het karakter waarin het veld verwacht wordt. Dit ten
behoeve van de verwerking van de gegevens in het informatiesysteem.

•

Verplicht geeft aan of de gegevens wel/niet verplicht moeten worden
aangeleverd. Bonden zijn niet verplicht de verenigingsgegevens aan te leveren.

•

Opmerkingen betreft specifieke toelichting op de verwachte aangeleverde
gegevens.

•

Voorbeeld is toegevoegd ter verduidelijking van de gegevensset die we van u
verwachten.

Voorbeeldbestand Bijlage E
Bijlage E - KISS template verenigingsbestand.csv is een voorbeeldbestand met fictieve
gegevens ter illustratie van de data die u kunt aanleveren. De gegevens komen overeen
met de data die in kolom Voorbeeld van bijlage D staat.
Leeswijzer Bijlage F
In Bijlage F – Beschrijving accommodatiebestand.xlsx vindt u een beschrijving van de
ledengegevens die u optioneel kunt aanleveren. Let op: het is dus niet verplicht om een
accommodatiebestand aan te leveren.
•

Onderwerp geeft aan welke categorie van gegevens het betreft. We hebben hier
onderscheid gemaakt in Accommodatie- en Verenigingsgegevens

•

Veldnaam betreft de daadwerkelijke soort gegevens die we van u verwachten.

•

Omschrijving is een toelichting op Veldnaam en spreekt meestal voor zich.

•

Gegevenstype betreft het karakter waarin het veld verwacht wordt. Dit ten
behoeve van de verwerking van de gegevens in het informatiesysteem.

•

Verplicht geeft aan of de gegevens wel/niet verplicht moeten worden
aangeleverd. Bonden zijn niet verplicht de accommodatiegegevens aan te leveren.

•

Opmerkingen betreft specifieke toelichting op de verwachte aangeleverde
gegevens.

•

Voorbeeld is toegevoegd ter verduidelijking van de gegevensset die we van u
verwachten.

Voorbeeldbestand Bijlage G
Bijlage G - KISS template accommodatiebestand.csv is een voorbeeldbestand met
fictieve gegevens ter illustratie van de data die u kunt aanleveren. De gegevens komen
overeen met de data die in kolom Voorbeeld van bijlage F staat.

