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Inleiding

AiLedIS is een ledenadministratie pakket met een aantal specifieke eigenschappen voor de martiale kunst Aikido. Dit 
neemt niet weg dat andere martiale kunst organisaties geen gebruik kunnen maken van dit systeem, maar zij zullen niet 
de volle honderd procent functionaliteit kunnen gebruiken. 

AiLedIS is een systeem dat de dojo als uitgangspunt heeft, maar door gebruik te maken van een rechten systeem kunnen 
de bovenliggende organisaties ook toegang krijgen tot beperkte informatiegegevens van de dojo's die bij deze 
organisatie zijn aangesloten. 

 

Beweegreden voor het ontstaan van AiLedIS is dat de Culturele Aikido Bond Nederland een manier zocht om een beter 
en actueel overzicht te krijgen van het aantal leden dat bij haar aangesloten dojo's trainen. 

Het uitgangspunt bij dit was niet alleen dat de aangesloten dojo's hun leden in dit systeem zouden moeten registreren, 
maar dat de dojo's ook nog eens een duidelijk voordeel zouden hebben door gebruik van dit systeem te maken. 
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De voornaamste functionaliteiten van het systeem omvatten o.a. 

• Ledenadministratie (Naam, Adres, Woonplaats) op dojo niveau. 

• Niveau registratie (graden) op dojo niveau 

• Automatisch versturen van elektronische contributie rekeningen (e-mail) op dojo niveau. 

• Bijhouden van contributie/grootboek op dojo niveau. 

• Automatisch versturen van elektronische aanmaningen (e-mail) indien contributie niet betaald is op 
dojo niveau. 

• Aanmaken van zgn financiële sepa bestanden, die aangeleverd kunnen worden aan een bank 

• Semi automatisch verwerken van financiële bestanden die bij een incasso contract door de bank 
worden aangeleverd. 

• Versturen van e-mail naar groepen / leden op dojo en bonds niveau. 

• Informatie overzichten. (voor dojo, organisatie, bond, Aikido Nederland). 

• Gegevens voorziening naar bevoegdheden (dojo ziet van dojo, bond ziet deel van aangesloten dojo's, 
Aikido Nederland ziet deel van aangesloten bonden). 
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Applicatie

Home


Onder het menublad “Home” kunt u gegevens terugvinden die betrekking hebben tot de gehele applicatie. Ook kunt u 
snel naar een persoon toevoegen met minimale gegevens, snel een persoon verwijderen uit uw dojo lijst en een 
overzicht krijgen van de de door uw leden betaalde bondscontributie ( indien uw bond de contributie int en /of bijhoud 
via AiLedIS ). 

Home 

Indien men inlogt in het systeem komt men op het menublad “Home” de homepagina van de applicatie. Vanuit hier kunt 
u alle onderdelen van de applicatie bereiken. 

Het menu kan dicht c.q. open geklapt worden door links boven aan op het menu icoon te klikken. 
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Wijzig	wachtwoord


Onder  het  menublad “Wijzig Wachtwoord” kunt altijd uw wachtwoord wijzigen - indien men voor de eerste keer 
inlogt in het systeem – dient u het initieel toegewezen wachtwoord direct wijzigen in een wachtwoord dat u goed kunt 
onthouden, maar toch voldoet aan de algemene voorwaarden van een goed wachtwoord. 

Uw dient dit wachtwoord geheim te houden en dient alleen bekend te zijn bij uzelf. U heeft doordat u toegang heeft tot 
AiLedIS toegang tot veel privacy gevoelige gegevens van uw leden. Er rust dan ook een geheimhoudingsplicht bij u 
voor deze gegevens. 

Het kenmerk van een goed wachtwoord is dat het voor derden niet makkelijk te raden is en tegelijkertijd voor de 
eigenaar wel makkelijk te onthouden is. 
Het wachtwoord bestaat bij voorkeur uit een combinatie van letters, cijfers en een of meerdere speciale tekens (zoals "/" 
of "#"). Dan is het wachtwoord namelijk door derden moeilijker te raden. 
Ezelsbruggetjes kunnen helpen bij het bedenken van een goed wachtwoord. Neem bijvoorbeeld de bepaalde letters van 
een bekend liedje en voeg hieraan een speciaal teken en een cijfer toe. 
Bijvoorbeeld, "Hand in Hand Kameraden" wordt HIHKMD/01. 

Vul in uw huidige wachtwoord, daarna tweemaal uw nieuw wachtwoord en druk op de knop 
“Bewaar nieuw wachtwoord”. 
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Persoon	toevoegen


Onder het menublad  “persoon toevoegen” kunt versneld een lid toevoegen met de invoer van de minimale gegevens die 
nodig zijn voor de NOC/NSF. 
De gegevens die ingevoerd moeten worden zijn: 

Roepnaam 
Eigennaam 
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) 
Geslacht 
Postcode (9999 AA) 
Land 
Dojo 

Indien u een vertegenwoordiger bent van meerdere dojo's kunt u de dojo kiezen door op het icoon achter het veld dojo 
te klikken waardoor een selectie scherm opent om hier de relevante dojo te kiezen. 

Persoon	verwijderen


Onder het menublad  “persoon verwijderen” kunt u snel een persoon verwijderen uit uw dojo lijst, door te klikken op 
het “Trash”icoontje. Op de achtergrond wordt er bij elk lidmaatschap van deze persoon een einddatum gevuld van 
vandaag, dit geld zowel voor de dojo lidmaatschappen als de bondslidmaatschappen. 
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Bondscontributielijst


Onder het menublad  “bondscontributielijst” ziet u een overzicht van de bondscontributieregels van de leden waartoe u 
toegang heeft. (indien de bond ook haar contibutie registreert via AiLedIS) 

Indien u meer gegevens wilt zien in de tabel kunt naar rechts scrollen in de tabel door uw cursor boven de tabel te zetten 
en naar rechts/links te bewegen. 

 

Ook is het mogelijk om een alternatief bonds betaaloverzicht te krijgen door een andere optie te kiezen in de selecteer 
lijst naast de knop “Go” 
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Wilt u nog meer filteren op factuurjaar of indien u meerdere dojo's beheerd op persoonlijke dojo van een persoon is dit 
mogelijk door het volgende te doen: 

selecteer met de aanwijzer b.v. Het filter “Factuur Jaar like %” 

 

U krijgt dan de volgende mogelijkheid: 

 

vul bij de “expression”b.v. Het factuurjaar wat u alleen wilt zien en klik dan “Apply” 

U zult nu een overzicht krijgen met alleen de bonds contributie regels van de door u ingevoerde factuurjaar 

Deze mogelijkheid is er ook voor “Persoonlijke Dojo like %” 

Indien u van dit overzicht een uitdraai wilt maken kunt u dit op de volgende manier bereiken: 

Klik op de knop “Actions”en kies de optie “Download” 
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U kunt nu op het icoon “CSV” of “HTML” klikken voor het downloaden van een file naar uw computer, om deze 
vervolgens te openen in uw browser of excel en deze dan te printen. 
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Leden


Onder het menublad “Leden” kunt u een overzichtslijst zien van alle applicatieonderdelen die gericht zijn voor het 
vastleggen van gegevens over en van leden. De verschillende onderdelen zijn: personen, groepen, graadbezit, 
lidmaatschappen, geen dojo lidmaatschap, geen bondslidmaatschap, Leraren en vervallen personen. 

Personen


Het menu item “personen” geeft een overzicht van alle actieve personen die aangesloten zijn bij de dojo waartoe uw 
toegang hebt verkregen bij aanmelding in AiLedIS. 

Via de knop “Voeg toe +” kan men een nieuw persoon toevoegen en komt men in het registratiescherm van “Personen”. 
De velden met een “*” zijn verplicht en mogen niet leeg gelaten worden. 
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Indien men een nieuwe persoon aanmaakt wordt automatisch een bijpassend lidmaatschap van de bond waarbij de dojo 
is aangesloten aangemaakt en van de betreffende dojo (is afhankelijk van de leeftijd van de persoon, de verschillende 
lidmaatschappen kunnen zijn: junior, adolescent, senior, senior plus, ook kan handmatig het lidmaatschap type student 
worden gegeven)en de persoon krijgt automatisch de graad “mu kyu” toegewezen. 

Ook in de tabel “Lidmaatschappen”  kunt weer naar rechts/links scrollen indien u uw aanwijzer boven de tabel beweegt. 

Indien men de persoonsgegevens van de persoon heeft ingevoerd, is het mogelijk dat men bij de persoon een passend 
type lidmaatschap vastlegt van de dojo waarbij de persoon nu is geregistreerd. 
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Door op het pen icoon te klikken aan het begin van de rij komt men weer in het registratiescherm van de 
persoonsgegevens. In het onderste gedeelte van het scherm kan men eventueel een bijpassend lidmaatschap van de dojo 
aanmaken voor de persoon. 

Doormiddel van de knop “+” kan men een Lidmaatschap toevoegen en doormiddel van het pen icoon kan men 
lidmaatschappen wijzigen of verwijderen. 

Lidmaatschappen: 

van Dojo: Een keuze kan gemaakt worden uit de Dojo's waarvoor uw bevoegd bent. 

Van Type: er kunnen per dojo verschillende soorten lidmaatschapstypes gekozen worden (opgeven aan de beheerder van 
AiLedIS). 

Betalingstermijn: een keuze kan gemaakt worden en is eventueel van belang als gebruik gemaakt wordt van 
automatisch facturatie via e-mail. 
%-korting: een keuze kan gemaakt worden en is eventueel van belang als gebruik gemaakt wordt van automatisch 
facturatie via e-mail. 
Geldig van: geeft aan vanaf wanneer dit lidmaatschap is aangegaan. (datum in de toekomst is niet mogelijk) 
t/m:	geeft	aan	tot	wanneer	dit	lidmaatschap	actief	is. (datum in de toekomst is toegestaan) 

Incasso?: een keuze tussen aanvinken (“J”) en niet aanvinken(“N”) kan gemaakt worden en is van belang bij het 
zichtbaar maken van kostenregels in het financiële onderdeel van het systeem. 
Machtigingsdatum: Indien u gebruik maakt van automatische incasso batches is een datum verplicht van afgifte van de 
machtiging. (mag niet in de toekomst liggen en moet minimaal gelijk zijn aan de geldig van datum) 
Rekeningnr: Indien u gebruik maakt van automatische sepa incasso batches en de incasso moet van een ander 
rekeningnr voor dit lidmaatschap, dan kunt u dit hier invullen. ( Indien incasso is 'J' dan is een rekeningnr verplicht bij 
de persoon of bij het lidmaatschap in IBAN formaat) 

Naam machtiging: Indien u gebruik maakt van automatische sepa incasso batches en de machtigingspersoon is niet 
diegene als de bovenstaande aikidoka lid, dan dient u hier de naam van diegene in te voeren die de machtiging heeft 
afgegeven. 
Opmerking: ruimte voor vrije tekst. 
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Verwijderen	van	een	persoon.


Bij het verwijderen van een persoon is het van belang dat de einddatum (t/m) wordt ingevuld bij ALLE 
lidmaatschappen. Deze moeten kleiner zijn dan de huidige datum, indien dit het geval is wordt de persoon op vervallen 
gezet. 

Indien alle lidmaatschappen de einddatum hebben overschreden komt de persoon op vervallen te staan, indien 
einddatums in de toekomst worden ingevoerd wordt in de nachtverwerking gecontroleerd of het lidmaatschap over de 
“t/m” datum is gekomen en wordt het lidmaatschap automatisch op vervallen gezet. 

Gradenregistratie 

Door te klikken op de link bij graad (zie afbeelding pag. 13) komt men in het scherm waar men de graduatie historie 
kan registreren van de desbetreffende persoon. 

Door op de “+” knop voor Graden te klikken kunt u een graad toevoegen. 

Indien de examinator niet in het rijtje voorkomt kunt u een verzoek indienen bij de beheerder van AiLedIS via 
an.ledenregistratie@gmail.com 
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Wilt u een wijziging aanbrengen in een graad klik dan op het pen icoon dat voor de desbetreffende graad regel staat. 

U komt dan in het scherm waar u de graad eventueel kan verwijderen door op de knop “Verwijder” te klikken of uw 
wijziging aanbrengen en op de knop “Bewaar” te klikken. 
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Groepen


Onder het menu item  “Groepen” kunt u een overzicht krijgen van groepen personen per dojo, deze groepen personen 
kunnen een hulpmiddel zijn indien u uw leden wenst te bereiken via de “Mail” mogelijkheid van AiLedIS. 

Het is mogelijk om individuele leden samen in een groep te plaatsen, maar het is ook mogelijk om lidmaatschappen in 
een groep te plaatsen. 

Indien een lid op vervallen komt, verdwijnt deze ook automatisch uit de verschillende groepen waar de persoon in 
voorkomt. 

Doormiddel van de “Voeg toe +” knop of het pen icoon aan het begin van de rij, komt u in het creatie- / wijzigings-
scherm van groepen. 

Indien u een nieuwe groep aanmaakt zijn de velden “Code”, “Omschrijving”, en “Dojo” verplicht om in te voeren. 
Daarna drukt u op de knop “Bewaar”. 

U komt dan weer terug in het popup scherm “Groep” en daar dient u op de knoppen   “Beheer personen” of “Beheer 
personen met lidmaatschap” te klikken om personen aan de groep toe te voegen. 

Druk op de knop “Beheer personen” voor het toevoegen van individuele personen. 
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Door middel van de knop “Voeg toe +” wordt een rij aan het deel van personen toegevoegd, en met behulp van het “^ 
pijltje” kunt u een persoon kiezen uit de lijst van personen waar u toegang voor heeft. 

Vul een criteria in in het zoekblokje en druk op de knop “search”, daarna selecteert u de gewenste persoon. Nadat uw 
alle personen heeft toegevoegd drukt u op de knop “Bewaar” voor het vastleggen van de individuele personen bij de 
groep 

Wilt u een persoon verwijderen, klik dan op het “trash” icoon en bevestig de vraag of u de persoon uit de lijst wilt 
verwijderen. 

Voor het vastleggen van personen die in een bepaald lidmaatschap hebben in een groep doet u eenzelfde soort 
bewerking alleen gebruikt u nu de knop “Beheer personen met lidmaatschap”. 

Een lidmaatschap toevoegen aan een groep. 
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Graadbezit


Onder het menu item  “Graadbezit” kunt u een snapshot overzicht krijgen van de huidige graad van uw leden en of zij 
in aanmerking kunnen komen voor een volgende graad. ( Iedere nacht wordt hiervan een snapshot gemaakt, dit om de 
snelheid van zoeken in dit scherm te bevorderen, eventueel relevante wijzigingen ziet u pas de volgende dag terug in dit 
scherm.) 

 

Het aantal dagen graadbezit en het aantal dagen trainingen wordt berekend vanaf de datum van het laatste examen. 

Het gewenst aantal trainingsdagen is vastgelegd volgens de normen van de So Hombu in Tokyo. 

U kunt via de popup-list achter “Reports” een aantal standaard overzichten krijgen: 

Primary report:  alle leden die voor u zichtbaar zijn. 

Junior: alle leden met een graadbezit t/m 5e kyu die voor u zichtbaar zijn. 

Midden: alle leden met een graadbezit 4e kyu t/m 2e kyu die voor u zichtbaar zijn. 

Senior: alle leden met een graadbezit vanaf 1e kyu die voor u zichtbaar zijn. 

Met de kolom “Examen (graadbezit)” kunt u snel een selectie maken van leden die binnen afzienbare tijd in aanmerking 
kunnen komen voor een examen doordat zij voldoen aan de criteria dat zij hun laatste examen langer dan een half jaar 
geleden hebben gedaan. 

Met de kolom “Examen (Trainingen)” kunt u snel een selectie maken van leden die voldoen aan het aantal trainingen 
voor hun volgend examen volgens de criteria van de So Hombu in Tokyo. 

(N.B. Het aantal trainingen kunt u registreren in een volgend hoofdstuk waarbij u de aanwezigheid van uw leden kunt 
vastleggen bij evenementen (lees hier dojo trainingen en stages).) 

Door op het persoon icoon te klikken komt u direct bij de graden registratie van deze persoon (zie pagina 18) 

19



Lidmaatschappen


Onder het menu item “lidmaatschappen” kunt u een overzicht krijgen van de verschillende lidmaatschappen die bij uw 
leden zijn geregistreerd. Het is mogelijk om dit vanaf een bepaalde peildatum te krijgen. 




geen	dojolidmaatschap


Onder het menu item “geen dojolidmaatschap” kunt u een overzicht krijgen van leden die geen lidmaatschap hebben 
voor de dojo die is vastgelegd bij de persoonsgegeven van die persoon. 

 

Door op het persoon icoon te klikken kunt u direct doorstappen naar de persoonsgegevens. 
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Geen	bondslidmaatschap


Onder het menu item  “geen bondslidmaatschap” kunt u een overzicht krijgen van leden die geen lidmaatschap hebben 
voor de bond waarbij de dojo is aangesloten. 

Door op het persoon icoon te klikken kunt u direct doorstappen naar de persoonsgegevens. 

Leraren


Onder het menu item “leraren” kunt u via het pen icoon vastleggen welke leden bij uw leraar zijn voor  welk leraartype 
zij dat eventueel hebben. 
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Vervallen	personen


Onder het menu item “vervallen personen” ziet uw een overzicht van de personen die geen actief lidmaatschap meer 
hebben. 

Door op het pen icoon te klikken komt u in de persoonsgegevens van deze persoon en kunt u eventueel weer een actief 
lidmaatschap aanmaken bij het onderste blok lidmaatschappen. De persoon zal dan weer van vervallen af komen en in 
de lijst van actieve leden komen te staan. 
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Financiën

Onder het menublad  “Financiën” kunt gegevens terugvinden die betrekking hebben tot het financiële deel van een 
dojo. De volgende onderdelen zijn beschikbaar: contributies, open contributies, open incasso, bondscontributie, 
contributie overzicht, sepa, e-afschrift, grootboek, grootboekgroepen, boekjaren, rapportage 

Contributie


Onder het menu item “Contributie” kunt u een overzicht krijgen van de gesloten en openstaande contributie regels 
indien u ervoor gekozen hebt om voor uw dojo de elektronische contributie facturen te laten opmaken door “AiLedIS”. 

Door op het pen icoon te klikken kunt u inzoomen op de factuur, de velden met een blauwe tekst kunt u eventueel nog 
wijzigen of u kunt de gehele aangeklikte regel verwijderen door op de knop “verwijder” te klikken. 
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Wijzigingen die u kunt aanbrengen zijn o.a.: 

Factuurdatum 

Extra korting: hier kunt u een bedrag opgeven dat als extra korting op de factuur gegeven wordt. 

(een negatief bedrag wordt bij het factuurbedrag opgeteld.) 

Factuur verzonden: hier wordt aangegeven of er door het systeem al een factuur elektronisch is verzonden. (alleen 
als u hiervoor gekozen heeft) 

Betaalbedrag: hier kunt u opgeven hoeveel er betaald is. 

Betaaldatum: hier kunt u de betaaldatum opgeven. 

Factuur verzonden?: geeft aan of de factuur is verzonden, indien u dit uit vinkt, wordt in de nachtverwerking 
nogmaals de factuur verzonden. 

Incasso?: Geeft aan of de factuur in de incasso procedure zit. 

Opmerking: hier kunt u eventuele opmerkingen over de factuur kwijt. 

Ook kunt u in dit overzicht kiezen voor alternatieve overzichten zoals: 

-2. Aantal betaald J/N per Dojo per Jaar 

 

-3. Betaal overzicht per jaar  per dojo 
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-4. Betaaloverzicht 

 

Open	contributies 
Onder het menu item  “open contributies” kunt u een overzicht krijgen van de  openstaande contributie regels en u kunt 
hier eventueel het betaalbedrag en betaaldatum invoeren. 

Indien een lid niet het volledige bedrag heeft betaald kunt u dit toch hier invullen en zal er met het versturen van 
elektronische aanmaningen (indien u hiervoor gekozen heeft) rekening worden gehouden met het reeds betaalde bedrag. 

Verwijderen van de contributie regel kan door op het trash icoon te klikken en de vraag “Wilt u deze contributie regel 
verwijderen?” te bevestigen. 

Open	incasso


Onder het menu item “open incasso” kunt u een overzicht krijgen van de openstaande contributie regels waarbij bij een 
lidmaatschap is aangegeven dat er volgens incasso geint kan worden. ( dit is een filter op het tabblad “Open 
Contributies”) 

 

Bondscontributie


Onder het menu item “bondscontributie” ziet u een overzicht van de bondscontributie regels van de leden waartoe u 
toegang heeft. (indien de bond ook haar contributie registreert via AiLedIS) 
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Ook is het mogelijk om een alternatief bonds betaaloverzicht te krijgen door een andere optie te kiezen in de selecteer 
lijst naast de knop  “Go” 

Wilt u nog meer filteren op factuurjaar of indien u meerdere dojo's beheerd op persoonlijke dojo van een persoon is dit 
mogelijk door het volgende te doen: 

selecteer met de aanwijzer b.v. Het filter “Factuur Jaar like %” 

U krijgt dan de volgende mogelijkheid: 

 

vul bij de “expression” b.v. Het factuurjaar wat u alleen wilt zien en klik dan “Apply” 

U zult nu een overzicht krijgen met alleen de bondscontributie regels van de door u ingevoerde factuurjaar 
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Deze mogelijkheid is er ook voor “Persoonlijke Dojo like %” 

Indien u van dit overzicht een uitdraai wilt maken kunt u dit op de volgende manier bereiken: 

Klik op de knop “Actions”en kies de optie “Download” 

 

U kunt nu op het icoon “CSV” of “HTML” klikken voor het downloaden van een file naar uw computer, om deze 
vervolgens te openen in uw browser of excel en deze dan te printen. 

 

Contributie	overzicht


Onder het menu item “Contributie overzicht” ziet u een overzicht van de contributie regels per jaar, per maand en per 
organisatie. U ziet het factuurbedrag (+btw), het openstaande bedrag en ingekomen bedrag(+btw) met het BTW bedrag 
op de inkomsten. 
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Sepa


Onder het menu item “sepa” kunt u een incasso bestand aanmaken dat u kunt aanbieden aan uw bank. 

Door een “Batchnr” te kiezen en op de knop “Maak Sepafile” te klikken wordt een SEPA (Single Euro Payments Area) 
bestand in de database van AiLedIS aangemaakt. 




Doormiddel van het pen icoon komt u op de volgende pagina en kan dit bestand gedownload worden naar uw computer 
en kunt u dit aanbieden aan uw Bank instantie, die de automatische incasso dan kan verwerken, door te klikken op de 
naam van de “Download” 

 

Sommige banken vragen bij het aanleveren van een sepa file om aan te geven hoeveel transacties er in deze file staan en 
het totaal bedrag, deze kunt u vinden onderaan de tabel (Zie grijze balk in bovenstaande afbeelding). 
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Indien u nog wijzigingen wilt aanbrengen kunt u de inhoud van deze file nog wijzigen door op het pen icoon te klikken. 

De items die nog te wijzigen zijn in dit stadium zijn: 

Sequentietype 

MessageIdentificatienPaymentInformationIdentification 

Aanspreken persoon extern 

factuurbedrag en betaalbedrag 

Naam Machtiginggever 

Opmerking 

Vervallen? 

 

Nadat u de wijzigingen bewaard heeft dient u via de knop “Rebuild Sepafile” de file weer opnieuw aan te maken in de 
database van AiLedis, om zo de file weer te downloaden naar uw computer. 
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Indien u gebruik wilt maken van automatische incasso batches zijn een aantal dojo gegevens van belang. Deze kunt u 
doorgeven aan de beheerder van AiLedIS. 

 

De gegevens van belang zijn: 

Rekeningnr van de dojo 

BIC code van de financiële instantie. 

Incasso ID 

(LET	OP:	indien u gebruik maakt van de lidmaatschappen junior, adolescent, senior en senior plus


en u maakt gebruik van het contributie systeem, let dan op dat er voor deze lidmaatschappen ook een geldig contributie 
bedrag tegenover staat, in de nachtverwerking wordt gecontroleerd of een persoon aan de hand van de leeftijd nog het 
de juiste lidmaatschap heeft zo niet dan wordt dit gecorrigeerd)


E-afschrift


Onder het menu item “e-afschrift” ziet u een lijst van verwerkte elektronische afschriften. 

Indien u een incasso contract heeft bij uw bank, heeft u ook meestal de gelegenheid om elektronische afschriften van u 
bank te exporteren. Deze kunt u dan importeren in AiLedIS en worden de contributie regels eventueel bijgewerkt. Wel 
is het noodzakelijk dat op de juiste plek het factuurnummer in de file is verwerkt. 

Indien u een nieuw elektronisch afschrift wilt uploaden in AiLedIS klikt u eerst op de knop “Voeg toe +”. 

Indien u voor meerdere Dojo's bevoegd bent dient u eerst een Dojo te selecteren. 
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Vervolgens klikt u op de knop “voeg toe +” en komt u weer in dezelfde popup scherm (postbusruns) terug waar u dan 
de file('s) kunt uploaden. 

Door op de knop “Browse” te klikken kunt u uw file's opzoeken en selecteren. 

 

31



 

 

En worden de file's geupload in AiLedIS waardoor ze verschijnen in de tabel postbusregels. 

Klik nu op de knop “Verwerk alle Postbusregels” en de geïmporteerde files worden verwerkt in het financiële systeem. 
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Na verwerking worden eventuele fouten weergegeven in de kolom “melding”. 

Door te klikken op het pen icoon kunt u meer details vinden over de verwerkte file. 

 

Indien u meer info wilt kunt u horizontaal scrollen in de tabel “E-Afschriftregel”. 
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Grootboek


Onder het menu item “grootboek” kunt u een overzicht krijgen van de inkomsten en uitgaven van uw dojo en heeft u de 
mogelijkheid om deze bij te houden. 

Via het type “Inkomsten” en “Uitgaven” kunt u een groep kiezen (heeft een vastgelegd BTW tarief), waarin u dan de 
eventuele inkomsten en uitgaven kunt vastleggen. 

In het overzicht kunt u via de popup-list, naast de knop “Go”  standaard kiezen voor verschillende overzichten zoals: 

Primary Report: geeft het gehele overzicht. 

Inkomsten (periode): geeft een overzicht van de inkomsten over een bepaalde tijdsperiode. Deze kunt u naar 
behoeven zelf wijzigen door op de filteroptie “Jaar Red = 2012” te klikken en de criteria te wijzigen. 

Wijzigen van de periode voor het overzicht: 
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Inkomsten (periode) 

Inkomsten (periode, hoog BTW tarief) 

Inkomsten (periode, laag BTW tarief) 

Uitgaven (periode) 

Uitgaven (periode, hoog BTW tarief) 

Uitgaven (periode, Laag BTW tarief) 

Via de knop “Voeg toe +” of via het pen icoon kunt u een grootboek regel toevoegen of wijzigen. 

Bedrag 

Datum 

Groep: deze kunt u per dojo, waar u voor bent geauthoriseerd , zelf definiëren onder  het menu item 
“grootboekgroepen” 

Type: inkomsten of uitgaven 

Opmerking: extra informatie betreffende de grootboek regel. 

 

Grootboekgroepen


Onder het menu item “grootboekgroepen” ziet u een overzicht van de groepsindelingen die u kunt maken in een 
grootboek per dojo. 
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Via de knop “Voeg toe +” en het pen icoon kunt een nieuwe groep aanmaken of eventueel via het pen icoon een groep 
wijzigen. 

 

Code: Dit is een verplicht item en is meestal tot 5 karakters lang. 

Omschrijving: dit wordt weer gegeven in overzichten en is ook verplicht . 

Dojo: verplicht en alleen de dojo('s) waarvoor u bent geauthoriseerd, kunnen gekozen worden. 

BTW: geeft het BTW tarief aan van deze groep in percentage. 

Sorteernr: hierin kunt u een sortering aangeven met behulp van een getal. 

Vervallen?: hiermee kunt u een bestaande groep laten vervallen. 

Boekjaren


Onder het menu item “boekjaren” ziet u een overzicht van de boekjaren die u kunt maken en wijzigen voor de 
organisatie waartoe uw dojo behoort. 

Het aanmaken of wijzigen van boekjaar gaat als bij eerdere genoemde voorbeelden 

36



Code: verplicht en maximaal 5 karakters lang. Meestal wordt het jaar gebruikt dat het boekjaar geldt. 

Omschrijving: een tekstuele omschrijving van de code. 

Organisatie: Kies een organisatie waartoe uw Dojo toe behoort. 

Geldig van: de datum vanaf het boekjaar begint. 

T/m: de datum tot wanneer het boekjaar geldt. 

 

Rapportage


Onder het menu item “rapportage” ziet u een overzicht van de financiële situatie van de organisatie waartoe uw dojo 
behoort. 

Door het kiezen van een boekjaar wordt de de rapportage opgebouwd voor die periode. 

Via de popup-list onder de knop “Actions” kunt uw een “download” maken in het “CSV” formaat of “HTML” formaat 
om vervolgens deze file weer in te lezen in b.v. Excel. 

Evenementen
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Onder het menublad “Evenementen” kunt gegevens terug vinden die betrekking hebben tot evenementen van de aan uw 
toegewezen dojo's. De verschillende onderdelen zijn: aanwezigheid, evenementen, evenementlidmaatschap,iCalendar. 

Aanwezigheid


Onder het menu item  “aanwezigheid” kunt u versneld vastleggen welke leden aanwezig zijn bij een bepaald evenement 
(meestal reguliere dojo training) van een bepaalde dojo. Een evenement wordt automatisch aangemaakt indien u een 
bondsnummer ingeeft en daarna op enter/return drukt. Ook vindt hier controle plaats of iemand volgens zijn/haar 
lidmaatschapstype van de dojo wel recht heeft om met dit evenement mee te doen. 

Een evenement ( start vandaag 00:00:00 uur t/m vandaag 23:59:59 uur) wordt automatisch aangemaakt indien u de startdatum 
en einddatum leeg laat. 

Evenementen


Onder het menu item  “evenementen” kunt u een overzicht zien van de evenementen die u heeft aangemaakt en kunt nu 
via het pen icoon de aanwezigheid van leden vastleggen bij deze evenementen. Deze aanwezigheid wordt ook weer 
gebruikt in het scherm “Leden => graadbezit” bij de kolom aantal trainingen. 

 

U kunt ook via de knop “Voeg toe +”een geheel nieuw evenement aanmaken. 

De velden met een “*” zijn verplicht en het “Evenement” is afhankelijk van de gekozen “Dojo”. 

Indien niet het juiste evenement bij uw dojo te vinden is, geef dit dan door aan de beheerder via 
an.ledenregistratie@gmail.com 
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Klik op de knop “Voeg toe evenement” en u komt weer in het popup scherm “Evenement” terug. 

Met de keuze “vervallen?” Kunt uw later een evenement op vervallen zetten waardoor in de menu optie iCalendar hier 
gebruik van gemaakt wordt door een cancelation door te geven in een iCalendar file. 

 

  

Via de knop “Voeg toe aanwezigheid” een regel kan toevoegen waarna u de desbetreffende persoon kan opzoeken via 
het icoon “^”. Als u alle personen heeft toegevoegd klikt u op de knop “Bewaar aanwezgheid” om de lijst op te slaan. 
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Met de knop “Vul Aanwezigen” kunt snel alle personen in de aanwezigheid tabel vastleggen die een lidmaatschap 
hebben wat geassocieerd is aan het evenement. (zie volgende hoofdstuk) 

Evenementlidmaatschap


Onder het menu item  “evenementlidmaatschap” ziet u een overzicht van evenement types die zijn vastgelegd bij de 
dojo's waarvoor u bevoegd voor bent, via het pen icoon kunt u voor uw dojo vastleggen welke evenement types 
geassocieerd worden met een dojo lidmaatschap type. Hiermee kan onder het menu item “aanwezigheid” een controle 
afgaan die controleert of een persoon recht heeft om aan een bepaald evenement mee te doen via zijn/haar lidmaatschap 
dat hij/zij heeft bij de dojo. 
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iCalendar


Onder het menublad “iCalendar” kunt gegevens terug vinden die betrekking hebben tot b.v. geplande evenementen, 
door de juiste zoek criteria in te vullen kunt uw een selectie maken van deze evenementen. 

Door nu op de knop “stuur iCalendar” te klikken kunt u een zgn. “.ics” file naar uzelf mailen en deze kunt u weer 
gebruiken in het mail systeem om als bijlage toe te voegen en zo een kalender update voor uw leden te genereren. 

Indien u een wijziging aanbrengt bij de menu optie “evenementen" door b.v. de tijd te wijzigen of de datum of zelfs een 
evenement op vervallen zet, kunt weer opnieuw een “.ics” file naar u zelf zenden via de knop “stuur iCalendar” en kunt 
u dit weer verzenden aan uw leden en wordt hun agenda bijgewerkt.


Mail


Onder het menublad “Mail” kunt gegevens terug vinden die betrekking hebben tot mail aan de leden  van de aan u 
toegewezen dojo's. 

U komt direct in de “Mail lijst” waar u een overzicht ziet van verzonden en nog te versturen mail naar individuele leden 
of groepen die u heeft aangemaakt bij “Leden => groepen”. 

Indien u een nieuw bericht wil aanmaken drukt u op de knop “Voeg toe +”. 
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Zoek geadresseerde(n): type een deel van de geadresseerde en na return wordt de lijst ingekort ( zie help voor meer 
info) 

Geadresseerde: Groepen staan als eerste in de rij daarna alle individuele personen alfabetisch gesorteerd op eerste letter 
in de naam. 

Onderwerp: onderwerp waar de mail over gaat. 

Tekst: Vrije tekst gelimiteerd tot 3000 karakters 

Persoonlijk: moet de aanhef op persoonlijke titel zijn, b.v. “Beste Armando,” 

Handtekening: moet in de mail afgesloten worden met een persoonlijke groet, deze gegevens worden automatisch 
opgehaald doordat het systeem weet wie er is ingelogd. 

Bewaartermijn: hier kunt u een bewaartermijn opgeven. Indien de termijn wordt overschreden, wordt de mail 
automatisch uit het systeem verwijderd. 

Attachment: U kunt 1 attachment uploaden en deze meesturen met de mail. ( maak een ‘ZIP” indien uw meerder 
documenten wilt versturen) 

Werkwijze mail: indien u een mail creëert dient u eerst deze mail te bewaren via de knop “Voeg toe +”, vervolgens kunt 
u de mail versturen  door op de knop “Verzenden” te drukken. Een mail kan maar 1x verzonden worden. 
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Rapporten


Onder het menublad “Rapporten” kunt gegevens terugvinden die betrekking hebben tot allerlei zaken in het 
ledenadministratie pakket “AiLedIS”. Voorbeelden hiervan zijn: bondsverhouding, lidmaatschapsverdeling, graden 
verdeling, bondsverdeling, ledenverdeling bond, evenement aanwezigheid, leraren, bondslijst, gradenhistorielijst, 
ledenlijst, KISS, gebruikers. 

Menu items die bekeken kunnen worden zijn: 

bondsverhouding (geeft de verhouding aan van uw dojo('s) t.o.v. de bond) 

lidmaatschapsverdeling (geeft een grafiek van de verdeling van de lidmaatschappen voor uw Dojo('s)) 

gradenverdeling (geeft een grafiek van de verdeling van graden voor uw Dojo('s)) 
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bondsverdeling (geeft een verdeling van aantallen van alle dojo's van uw Bond) 

ledenverdeling per Bond (Vooral interessant voor penningmeester van Bonden en Aikido Nederland) 

evenementaanwezigheid 

leraren 

bondlijst 

gradenhistorielijst 

ledenlijst 

KISS (Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport ) 

gebruikers 

Onder het menu item “evenementaanwezigheid” wordt ook weer gebruik van een snapshot om de snelheid van zoeken 
te bevorderen, eventuele wijzigingen in relevante gegevens hebben pas effect de volgende dag. 
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Codelijsten


Onder het menublad “Codelijsten” kunt gegevens terug vinden die betrekking hebben tot allerlei popup-lijsten die 
gebruikt worden  in het ledenadministratie pakket “AiLedIS”. 

Indien u iets aangepast wil hebben of toegevoegd kunt u contact opnemen met de beheerder van AiLedIS via @mail: 
an.ledenregistratie@gmail.com 

Er zijn enkele codelijsten die in eigenbeheer zijn; 

contributies 

examenkosten 

Onder het menu item “contributies” ziet u een lijst van contributie hoeveelheden per lidmaatschapstype en per dojo. 

 

De contributies kunt uw zelf beheren per dojo / lidmaatschapstype, denk er aan dat de opgegeven hoeveelheid de 
contributie per	maand moet zijn. 
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Onder het menu item “examenkosten” ziet u een lijst met kosten voor een examen per dojo. 

 

Onder menu item “Algemeen” kunt u lijsten terug vinden voor allerlei codelijsten. 

Voor meer info over interactieve rapporten zie: 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/irrs-083031.html 

https://tunahuntress.files.wordpress.com/2008/04/apexir_goodbadugly.pdf 
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