CLUB AANSLUITING
STAPPENPLAN
1. Aanstellen verantwoordelijke voor het softwareplatform. Deze verantwoordelijke zal op
regelmatige basis de inschrijving van de leden en de toewijzing van competitienummers
beheren.
2. Ga naar www.setteo.com en maak
een persoonlijke account aan door op
‘Registreer je’ te klikken.

2. Registreer je via E-mail of via
Facebook en vul je persoonlijke
gegevens in.
(Het veld ‘Ben je een professioneel uit
de sector’ is bedoeld voor trainers,
dokters, bestuurders, etc.)
Accepteer de condities en ‘registreer
je’
Bevestig uw account via de
bevestigingsmail in uw mailbox.
3. Setteo is een online platform waar
alle spelers, alle clubs en alle
federaties een eigen ‘pagina’ hebben.
U creëert een eigen club door
bovenaan (naast uw naam) op de 3
streepjes te klikken en vervolgens op
‘pagina aanmaken’.

4. Hier maakt u de clubpagina aan
vanuit je persoonlijk profiel. U zal dus
de beheerder van de clubpagina zijn.
Later kunt u ook andere personen de
rol als ‘beheerder van de pagina’
toewijzen.
Vul de naam van de club in en de
gevraagde gegevens van de club.
Accepteer de condities en ‘log in’.
Nadien kan u nog enkele details over
de club (aantal courts), een logo,
enkele foto’s, etc. toevoegen.
5. Eens de clubpagina aangemaakt is
kan u via de knop met de 3 streepjes
bovenaan (naast de naam/clubnaam)
switchen tussen de persoonlijke
account en die van de club.

6. In deze en de volgende stap vraagt
u het lidmaatschap van de club bij
Padel Vlaanderen aan. Ga via de
zoekfunctie naar de pagina van Padel
Vlaanderen (typ ‘Padel Vlaanderen’
en klik op enter).
Klik vervolgens op de pagina.
7. Op de pagina van Padel
Vlaanderen vraagt u het lidmaatschap
aan via de knop ‘lidmaatschap
aanvragen’.
Na 1 a 2 dagen zal deze aanvraag
bevestigd worden en krijgt u hiervan
een melding. Vanaf dan kan u een
competitienummer toewijzen aan uw
spelers. Dit gaat via volgende
stappen:

8. Als u op de pagina van de club bent
(clubnaam staat bovenaan naast het
ronde clublogo) verschijnt er
bovenaan een extra knop. Klik op
deze knop en u komt terecht op de
‘control panel’ van de clubpagina.

9. In deze ‘control panel’ kan u leden
beheren, terreinen instellen voor
reservaties, etc.
Een persoon die het lidmaatschap op
Setteo heeft aanvraagd bij de club
(zie fiche aansluiting competitiespeler)
komt terecht bij ‘Gebruikers’ ->
‘Lidmaatschapsverzoeken’.
Als u hier een verzoek heeft staan (en
u wilt de persoon accepteren als lid
van de club) klikt u op ‘Acties’ en
vervolgens op ‘Verzoek accepteren’.
De geaccepteerde leden verschijnen
dan in de lijst ‘Gebruikers’.
10. Setteo ziet het lidmaatschap
‘PADEL VLA - PADEL BELGIUM’ als
een ‘product’ dat u kan verkopen aan
uw leden.
Onderaan op deze pagina zie je de
leden van uw club die reeds een
competitienummer hebben.
Om iemand een nieuw
competitienummer toe te wijzen klikt u
op het gele knopje ‘sales’.
11. Op deze pagina ziet u het aantal
verkochte lidmaatschappen. Op basis
van deze lijst zal de factuur van Padel
Vlaanderen periodiek opgemaakt
worden aan 12€ per persoon.
Om een nieuw competitienummer toe
te wijzen klikt u op ‘Nieuw
lidmaatschap’.

12. In het pop-up schermpje klikt u
eerste op ‘Selecteer en start te
schrijven’. Typ de naam van de
persoon die u een competitienummer
wil toewijzen, de naam komt
tevoorschijn onder het typveld. Klik op
de naam.
Laat het veld ‘Nummer’ gewoon leeg.
Het competitienummer wordt
automatisch toegewezen.
Betalingswijze is puur voor eigen
boekhouding. De eventuele betaling
van de speler aan de club kan op
eender welke manier gebeuren. De
betaling van de club aan de federatie
(12€) gebeurt periodiek via factuur.
13. Om op eender welk moment terug
te keren naar het Setteo platform
scrolt u in de linkerkolom naar
beneden en u klikt op ‘Terugkeren
naar de website’

14. Om andere gebruikers ook
toegang te geven tot het ‘control
panel’ van de club gaat u naar
‘Gebruikers’ -> ‘Beheerders’ en klikt u
op ‘Nieuwe beheerder’.
Opgelet: de persoon die u beheerder
wilt maken moet een Setteo account
hebben en moet reeds geaccepteerd
zijn als lid van de club (zie stappen
hierboven).
De aansluiting als club bij de federatie is 1 jaar geldig, van factuurdatum tot dezelfde datum
het jaar nadien. De aansluiting van een speler is geldig gedurende het lopende kalenderjaar.
Op 1 januari zal Setteo het competitienummer automatisch deactiveren en kan de club deze
persoon een hernieuwing verkopen/toewijzen.

