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WPROL – Handleiding Hoklijsten Beheer 
Vanaf 2016 kunnen verenigingen zelf hun hoklijstleden activeren voor het nieuwe seizoen, in een eerste 

stap enkel de leden die het jaar voordien ook lid waren  in uw vereniging.  Nieuwe leden kunnen voorlopig 

enkel door de KBDB toegevoegd worden. 

 

Wanneer je met uw login inlogt op www.wprol.com zal je merken dat er 

een menu-item “Leden-Bewerking” is bijgekomen.  Dit menu bevat 2 

mogelijkheden: 

- “Voorselectie” geeft u de mogelijkheid om aan de hand van de lijst 

van het voorgaande seizoen uw hoklijstleden voor het komende seizoen  

te activeren. 

 

- “Details Bijwerken” geeft je de mogelijkheid om wijzigingen aan te 

brengen aan de geselecteerde hoklijsten. 

 

 

 

 

 

1 - Voorselectie: 
We krijgen een overzicht van alle hoklijstleden die het voorgaande jaar ook lid waren: 

 

 

Tip: Sorteer uw hoklijsten alfabetisch en begin pas als je al uw hoklijsten hebt terug gekregen van de liefhebbers! 
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Hoklijstleden activeren / Wijzigen 

 

Vink in de kolom “Actief?” de liefhebber aan indien hij voor het komende 

seizoen ook hoklijstlid blijft in uw vereniging 

Vink in de kolom ‘Wijziging?” de liefhebber aan indien er gegevens op zijn 

hoklijst (voorbeeld: Adres, telefoon, GSM, …) gewijzigd moeten worden. 

Tip: Indien er een liefhebber is waar je gegevens moet aanpassen hoef je 

enkel in de kolom “Wijzigen?” te klikken, het vinkje in de kolom “Actief?” 

zal automatisch mee aangevinkt worden. 

 

 

 

Gegevens opslaan 

 

OPGEPAST!!! Deze pagina is opgedeeld in verschillende pagina’s, op één pagina staan 35 leden, het is belangrijk 

om steeds op de knop “Opslaan” te klikken alvorens van pagina te veranderen. 

Wijzigingen bevestigen 

Nadat u alle hoklijstleden hebt geactiveerd klikt u ter bevestiging op de knop “Wijzigingen Bevestigen” 

OPGELET: Na het bevestigen is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen! 
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Eens uw wijzigingen zijn bevestigd verdwijnen er enkele knoppen en is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen 

aan te brengen: 

 

 

2 – Details Bewerken 
 

Tip: Ook wanneer u de gegevens in voorselectie nog niet bevestigd hebt kan u al aanpassingen aanbrengen aan de 

liefhebbers die u in de kolom “Wijzigen?”(zie info voorselectie) hebt aangevinkt. 

 

Wanneer we op Details bewerken klikken krijgen we een alfabetisch overzicht van alle hoklijsten en hun leden waar 

we in de voorselectie de kolom “Wijzigen?” hadden aangevinkt. 

Dit scherm bestaat uit 2 delen: 

- Het blauwe deel zijn de gegevens in verband met het hok. 

- Het witte deel kan bestaan uit één of meerdere delen afhankelijk of het over een alleen spelend 

lid gaat, een tandem, …  In het witte deel vinden we dus alle contactinfo van de liefhebbers 

verbonden aan het hok, in dit voorbeeld de gegevens van beide tandem leden. 

Op deze pagina kunnen we alle nodige wijzigingen aanbrengen en vervolgens op “Opslaan” klikken om de 

wijzigingen op te slaan. Leden verwijderen of toevoegen aan een hok kan voorlopig enkel door de KBDB gebeuren. 

NIET VERGETEN!!!Net als bij de voorselectie heeft ook deze pagina bovenaan een knop “Wijzigingen bevestigen” 

eens we op deze knop hebben geklikt is het niet meer mogelijk om nog andere wijzigingen aan te brengen. 


