Mechelen, 22/11/2016
NELOS-secretariaat

NELOS-info 280 NELOS-website: aanmeldprocedure
Beste secretaris/voorzitter,

Sommige onderdelen van de NELOS-website zijn enkel toegankelijk voor leden en sommige
documenten zijn ook enkel downloadbaar door leden. Leden moeten zich daarom kunnen
aanmelden. Aanmelden kan via de knop ‘Login’ op de eerste pagina, of via een link (zie verder).
Om als lid te kunnen aanmelden (inloggen) heb je nodig:



Een gebruikersnaam
Een wachtwoord

Gebruikersnaam = e-mailadres
De gebruikersnaam van een lid is zijn/haar e-mailadres zoals dat bekend is in de NELOSledenadministratie.
De persoonsgegevens in de NELOS-ledenadministratie (dus ook het mailadres) worden
onderhouden door de clubsecretaris. Het is daarom ook die persoon die moet gecontacteerd
worden indien het mailadres nog niet werd ingebracht of moet gewijzigd worden.
Vermits het e-mailadres gebruikt wordt voor de identificatie van een persoon bij aanmelden op
de website, moet zijn/haar mailadres voor dit aanmelden uniek zijn. In geval meerdere personen
hetzelfde mailadres hebben, wordt dit adres enkel voor de persoon waar dit het eerst bij werd
ingevoerd, door de website als gebruikersnaam aanvaard.
Indien verschillende leden die nu van 1 postbus gebruik maken, dat zo willen houden, maar
toch allemaal willen kunnen aanmelden op de website, wordt hen aangeraden voor de tweede,
derde, … persoon een alias van dat mailadres aan te maken bij hun provider. Zo blijven ze alle
mail in dezelfde postbus ontvangen, maar is hun mailadres toch uniek en kunnen ze er mee
aanmelden op de site.
Wachtwoord
In de loop van de volgende dagen zullen alle leden waarvan het mailadres bekend is, op dat
adres een mail ontvangen met een link om zich te registreren en hun persoonlijke wachtwoord
in te brengen. Het onderwerp van de mail is ‘Welkom bij NELOS’ en zal enkele herkenbare
persoonlijke gegevens bevatten (o.a. e-mailadres en als onderdeel van de link de geboortedatum
in de vorm JJJJMMDD).
Leden waarvan nog geen mailadres bekend is, ontvangen zo’n mail nadat hun mailadres door
de clubsecretaris toegevoegd werd aan hun gegevens. Voor nieuwe leden gebeurt dat ook zo.

Samengevat
Leden met een mailadres in de NELOS-ledenadministratie zullen op dat adres een mail
ontvangen met een registratielink.
Personen die geen mail ontvangen hebben en wensen in te loggen, geven hun mailadres door
aan hun clubadministratie. Wanneer dit werd verwerkt door het systeem, ontvangen die alsnog
een registratiemail.

NELOS–nummer en BEFOS–nummer
Het ondubbelzinnig kunnen identificeren van personen is belangrijk in elke administratie.
Nummers toekennen aan personen is daar de gebruikelijke oplossing voor.
BEFOS-nummer
Tot nu toe werd voor deze unieke identificatie dikwijls het BEFOS-nummer gebruikt. Het
BEFOS-nummer is een nummer dat door BEFOS (overkoepelende organisatie van NELOSLIFRAS, verbinding met wereldfederatie CMAS) aan een persoon wordt toegekend bij het
behalen van zijn eerste luchtduikbrevet.
Het gebruik van dit BEFOS-nummer als identificatie werd in de loop van de jaren steeds meer
problematisch:




Vermits het wordt toegekend bij behalen van het eerste luchtduikbrevet, hebben
personen nog geen BEFOS-nummer tijdens de periode dat ze nog geen luchtduikbrevet
hebben;
Bij NELOS werden andere activiteiten geïntroduceerd waarbij de beoefenaars geen
luchtduikbrevet behalen: vinzwemmen, onderwaterhockey, vrijduiken,… en die
personen hebben dus nooit een BEFOS-nummer, tenzij ze ook aan luchtduiken doen.

NELOS-nummer
Wegens bovenstaande redenen werd besloten om voor identificatiedoeleinden af te stappen van
het gebruik van het BEFOS-nummer en daarvoor een NELOS-nummer te gebruiken.
Dit NELOS-nummer wordt aan een persoon toegekend wanneer die voor het eerst in de
NELOS-administratie wordt opgenomen. Elke persoon heeft dus een NELOS-nummer.
In de toekomst zal steeds meer van dit NELOS-nummer gebruik gemaakt worden om personen
te identificeren. Het is de bedoeling elk document, kaart, attest, … waar gegevens van 1 persoon
op staan, ook van dit NELOS-nummer te voorzien.
De NELOS-website maakt ook gebruik van dit NELOS-nummer, o.a. op de registratiepagina
en de (toekomstige) persoonlijke profielpagina wordt daar van gebruik gemaakt.

Waar vinden we dit NELOS-nummer?
Een NELOS-nummer wordt aangeduid door een van volgende notaties, naargelang wat voor de
plaats het meest geschikt is:
“NELOS-nummer” of “NELOS-ID” of “NL-ID” of “NL-nr”
Voor leden die een CMAS-kaart ontvangen: vanaf de CMAS-kaarten 2017 staat dit op de plaats
waar voorheen het BEFOS-nummer stond: dus bijvoorbeeld als ‘NELOS-12345’ voor de
persoon met NL-ID ‘12345’
Voor leden die een andere dan de klassieke CMAS-kaart ontvangen: vanaf 2017 wordt getracht
naargelang de mogelijkheden daar deze ID op te voorzien.
Voor secretarissen
Bij overleg met het NELOS-secretariaat over een persoon, is het nuttig dit NELOS-nummer bij
de hand te hebben of mee te geven bij mailverkeer, dat vereenvoudigt de identificatie.
In de online-ledenadministratie wordt het NELOS-ID bovenaan het detail van ledengegevens
getoond en het staat ook mee in de downloadbare ledenlijsten.

Met vriendelijke groeten,
Voorzitter
Ronny MARGODT

