
   

   

Procedure gegevens in EAFBN (versie 01-03-2021) 

 

Jaarlijks dient aan het NOCNSF volgens een vast format de ledengegevens aangeleverd te worden 

volgens bepaalde richtlijnen. 

Gebleken is bij het aanleveren van de gegevens aan het NOCNSF (KISS) dat meerdere basisgegevens 

van leden van de verenigingen, basisgegevens van verenigingen en accommodatie gegevens niet of 

onjuist in EAFBN staan, net als bij de aanlevering van de gegevens over 2019, ondanks de herhaalde 

oproep om de gegevens in EAFBN op orde te hebben. 

Dit levert voor het Bestuur te veel handwerk op om gegevens efficiënt en correct aan te leveren bij 

het NOCNSF. Deze basisgegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan 1 van de minimale vereisten 

om in aanmerking te komen voor subsidie van het NOCNSF. 

Vanaf heden dienen de gegevens in EAFBN minimaal te voldoen op de volgende punten: 

Ledengegevens 

Onderstaande gegevens van leden dienen op de correcte wijze aangeleverd te zijn: 

• Voornaam 

• Tussennaam 

• Achternaam 

• Geslacht m/v 

• Geboortedatum 

• Postcode:  

o Dit dient te bestaan aan 6 posities, 4 cijfers en 2 hoofdletters zonder een spatie 

ertussen 

o 0000AA mag onder geen enkele voorwaarde gebruikt te worden 

o Alleen als een lid een buitenlands adres heeft dient de postcode van de 

accommodatie van de vereniging gebruikt te worden 

o  
• Land (het land waar je ben ingeschreven in het bevolkingsregister) 

• Plaats (De woonplaats waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister) 

• Straat (Het huisadres waarop je bent ingeschreven in het bevolkingsregister) 

• Huisnummer (waarop je bent ingeschreven in het bevolkingsregister) 

• Huisnummer toevoeging (waarop je bent ingeschreven in het bevolkingsregister) 

• Telefoonnummer (niet verplicht voor de aan te leveren KISS gegevens) 

• Emailadres (niet verplicht voor de aan te leveren KISS gegevens) 

 

 

 

Gegevenstype Verplicht Opmerkingen Voorbeeld

Tekstveld 6 posities ja Let op: het is verplicht om 6 posities aan te leveren 7311AZ



   

   

Verengingsgegevens: 

Onderstaande gegevens van de vereniging dienen op de correcte wijze aangeleverd te zijn: 

• Naam vereniging 

o Dit dient de naam te zijn zoals ingeschreven in de Kamer van Koophandel 

• Nummer Kamer van Koophandel 

o In het veld commentaar dient het KvK nummer toegevoegd te worden 

• Postcode vereniging 

o Dit dient te bestaan aan 6 posities, 4 cijfers en 2 hoofdletters zonder een spatie 

ertussen 

o 0000AA mag onder geen enkele voorwaarde gebruikt te worden 

o Dit betreft de postcode van het adres van de hoofdlocatie van de club en niet dat van 

bijvoorbeeld een bestuurslid 

• Plaats  

o Dit betreft de plaats van het adres van de hoofdlocatie van de club en niet dat van 

bijvoorbeeld een bestuurslid 

 

Accommodatie-gegevens: 

• Naam accommodatie 

o Dit is eventueel de naam van het sportpark waar de vereniging een veld huurt. 

• Postcode accommodatie:  

o Dit dient te bestaan aan 6 posities, 4 cijfers en 2 hoofdletters zonder een spatie 

ertussen 

o 0000AA mag onder geen enkele voorwaarde gebruikt te worden 

• Straat 

o Straat waar de accommodatie zich bevindt 

• Huisnummer 

o Huisnummer van de accommodatie 

• Huisnummer toevoeging 

o Huisnummer toevoeging van de accommodatie 

• Plaats 

o Plaatsnaam van de accommodatie 

Als voor het 3e jaar op rij per 31-12-2021 blijkt dat de gegevens in de basisadministratie niet op orde 

zijn stelt het Bestuur de volgende sanctie vast per aan te passen item: 

EUR 5 per onjuist gegeven of per ontbrekend gegeven. Dit zal in detail kunnen worden onderbouwd 

en hiertegen kan geen beroep worden aangetekend. Dit is ter dekking van de extra uren die besteed 

moeten worden aan het op orde krijgen van de bestanden voor het NOCNSF. 

Volgens met artikel 3.1.b van het Huishoudelijk reglement is de vereniging en zijn leden verplicht om 

de juiste lidmaatschapsgegevens te verstrekken en eventuele wijzigingen hiervan altijd tijdig aan de 

Bond te verstrekken. Het is dus aan de verenigingen om ervoor zorg te dragen dat dit ook 

daadwerkelijk gebeurt. 


