Handleiding Inschrijving OLS
15-11-2017

Automatiseringscommissie
Inschrijven voor het OLS is sinds januari 2016 gedigitaliseerd om het u, de wedstrijd- en telcommissie
en de secretaris OLS-Feest, Thijs Aengevaeren, gemakkelijker te maken. Inschrijven doet u via de
menubalk van de online ledenadministratie waarop een knop zit genaamd ‘OLS 20xx’.
Kijk in eerste instantie na of de categorie van uw schutterij correct is.
Deze kan u wijzigen via de online ledenadministratie.
Kies daarvoor in de menubalk voor ‘Gegevens organisatie’.
Met behulp van de knop ‘Gegevens bewerken’ kan u de categorie exercitie wijzigen.
Als u dit niet heeft gedaan en de exercitievorm is niet correct, dan wordt uw schutterij tijdens de
optocht van het OLS beoordeeld in de verkeerde categorie (met alle daarbij horende vervelende
gevolgen).
Het inschrijven voor het OLS is onderverdeeld in 10 blokken:
1. Aanmelding
2. Schietwedstrijd
3. Brabants vendelen
4. Brechts vendelen
5. Exercitie op het terrein
6. Terreinwedstrijden
7. Militaire signalen
8. Muziek solisten
9. Muziek korps
10. Esprit muziekprijs
Voor elk van deze blokken kan u zich apart aanmelden. Per aanmelding krijgt uzelf als secretaris én
Thijs Aengevaeren, als secretaris OLS-Feest een bevestigingsmail.

Wedstrijdblokken
Als u niet wenst deel te nemen aan een wedstrijdblok, hoeft u niets te doen.
Als u per ongeluk wel in het aanmeldformulier zit, klik dan onderaan op de knop ‘Annuleren’.
Er staat dan een grijze band over een hoek het blok met de melding ‘Nog niet aangemeld’.
Als u wel wenst deel te nemen aan één of meerdere van de wedstrijden, dan kunt u onderaan op de
knop ‘Opslaan’ drukken.
U kan later dan nog wijzigingen aanbrengen want u deelname is nog niet definitief gemaakt.
Er staat dan een rode band over een hoek van het blok met de melding ‘Nog niet ingediend’.
U kan na ‘Opslaan’ ook meteen op de knop ‘Aanmeldformulier indienen’ drukken. Wijzigingen zijn
dan niet meer mogelijk aangezien u de aanmelding hiermee definitief heeft gemaakt.
Als u definitief bevestigd heeft voor deelname, staat er een groene band over een hoek van het blok.
Een wedstrijdblok definitief aanmelden voor deelname doet u door de groene knop ‘Aanmelding
indienen’ aan te klikken.
Uzelf en de secretaris OLS-Feest ontvangen dan automatisch een bevestigingsmail.
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Belangrijke datums
Op de eerste dinsdag van februari
Volgende formulieren moeten ingediend zijn ten laatste op de eerste dinsdag van februari:









Aanmelding
Brabants of Brechts vendelen
Exercitie op het terrein
Terreinwedstrijden
Militaire signalen
Muziek solisten en/of korps
Esprit muziekprijs

Dit betekent dat alle bovenstaande blokken waaraan uw schutterij wenst deel te nemen, aangemerkt
zijn in uw overzicht met een groene band.
Blokken waaraan u niet deelneemt, moeten een grijze band tonen.
Het formulier Schietwedstrijd kan u indienen tot 1 juni (ten laatste op 31 mei).
Dit formulier mag in uw overzicht dus een rode of groene band hebben op de eerste dinsdag van
februari.

Op datum 1 april
De aanmeldformulieren voor de Esprit en de muziek- en solistenwedstrijden moeten ingediend zijn
vóór de eerste dinsdag van februari maar u heeft tot 1 april de tijd om het (jeugd)opleidingsplan toe
te sturen en de gegevens betreffende het muziekstuk – de naam van het uit te voeren werk en de
componist - aan te vullen (zie adres onderaan bij ‘Vragen of problemen’).

Op datum 1 juni
Voor de schutters die op het OLS zullen schieten, kan u leden toevoegen, wijzigen of verwijderen tot
u het formulier Schietwedstrijd heeft ingediend. U kan het formulier Schietwedstrijd indienen tot 1
juni. Als schutters op het OLS kan u enkel leden kiezen die op de eerste dinsdag van februari van dat
jaar reeds lid waren én op de dag van het OLS 16 jaar of ouder zijn én op de dag van het OLS in het
bezit zijn van een geldig federatiebewijs én er een documentnummer van een geldig identiteitsbewijs
bekend is. Andere leden zijn niet zichtbaar in de keuzelijst en hen kan u dus niet selecteren voor de
schietwedstrijd.
Het formulier Schietwedstrijd kan u indienen tot 1 juni (ten laatste op 31 mei).
Op 1 juni moeten dus in uw overzicht alle blokken een groene of grijze band hebben.
Groen als u deelneemt en grijs als u niet deelneemt.
Voor alle deelnemers aan wedstrijden op het terrein – koningen, marketentsters, koninginnen,
keizerinnen, … – kan de naam worden ingevuld of gewijzigd tot 1 juni (ten laatste op 31 mei).
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Voor deze wedstrijden moet u zich wel definitief hebben aangemeld vóór de eerste dinsdag van
februari, d.w.z. u moet al een vinkje hebben geplaatst bij het betreffende wedstrijdonderdeel én het
formulier moet ingediend zijn voor de eerste dinsdag van februari.

De 10 wedstrijdblokken apart
Wedstrijdblok Aanmelding
Dit wedstrijdblok moet u altijd als eerste definitief indienen omdat u anders niet verder kan gaan met
het inschrijven voor de andere wedstrijdonderdelen die op een OLS worden georganiseerd.
Hier kan u details betreffende optocht en vervoer opgeven.
Voor de optocht kan u bijvoorbeeld daar noteren of er mensen meelopen die slecht ter been zijn, in
een rolstoel aan de optocht deelnemen, aantal dragers van brillen die verkleuren bij zonneschijn, enz.
Deze opmerkingen worden vermeld op de juryformulieren die overhandigd worden aan de dames en
heren van de jury op de dag van het OLS. Zij kunnen dit meenemen in hun beoordeling.
De opmerkingen betreffende vervoer gaan naar de organisator die hiermee rekening kan houden in
zijn verkeersplan en parkeerbeleid.

Wedstrijdblok Schietwedstrijd
In dit aanmeldformulier geeft u de namen van minimaal 6 en maximum 12 leden op voor deelname
aan de schietwedstrijd.
Voor de schutters die op het OLS zullen schieten, kan u leden toevoegen, wijzigen of verwijderen
zolang u het formulier nog niet heeft ingediend. Het formulier indienen kan tot 1 juni.
Als schutter op het OLS kan u enkel leden kiezen die op de eerste dinsdag van februari van dat jaar
reeds lid waren én op de dag van het OLS 16 jaar of ouder zijn én op de dag van het OLS in het bezit
zijn van een geldig federatiebewijs én er een documentnummer van een geldig identiteitsbewijs
bekend is. Andere leden zijn niet zichtbaar in de keuzelijst en hen kan u dus niet selecteren voor de
schietwedstrijd.

Wedstrijdblokken Brabants of Brechts vendelen
U kan slechts deelnemen aan Brabants of Brechts vendelen. De inschrijving is conform vorige jaren.

Wedstrijdblok Exercitie op het terrein
De inschrijving is conform vorige jaren.
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Wedstrijdblok Militaire signalen
De wedstrijdonderdelen in dit blok zijn ingevoerd per 21 januari 2016.
Er zijn 2 categorieën deelnemers: muzikanten jonger dan 17 jaar voor afdeling A of vanaf 17 jaar voor
afdeling B.

Wedstrijdblok Terreinwedstrijden
Namen van keizerinnen, koninginnen en andere wedstrijdonderdelen waarbij een lid individueel
uittreedt, kunnen worden ingevuld tot 1 juni. Het wedstrijdonderdeel van het aanmeldformulier
Terreinwedstrijden moet dan wel aangevinkt zijn én het formulier moet worden ingediend vóór de
eerste dinsdag van februari.
Elke koningin die uitreedt op het wedstrijdterrein ontvangt als aandenken een oorkonde op naam.
Hiertoe dient u haar naam te selecteren in het invulvakje horende bij ‘Mooiste koningin’. Staat haar
naam niet in de keuzelijst omdat zij geen lid is van uw vereniging dan kan u haar eventueel tijdelijk
toevoegen in de online ledenadministratie als actief lid.
Een koning kan enkel deelnemen als koning (individueel) of als koningspaar.
Hij kan niet deelnemen aan beide wedstrijdonderdelen en moet dus een keuze maken.

Wedstrijdblok Muziek solisten
Het aanmeldformulier voor solistenwedstrijden moet definitief aangemeld zijn vóór de eerste
dinsdag van februari maar u heeft tot 1 april de tijd om de gegevens betreffende het muziekstuk – de
naam van het uit te voeren werk en de componist - aan te vullen.
Het uit te voeren werk dient opgenomen te zijn in het repertorium. Indien dit nog niet het geval is,
dient de secretaris OLS-Feest de goedkeuringsbrief voor het uit te voeren werk ontvangen te hebben
ten laatste op 1 april (zie adres onderaan bij ‘Vragen of problemen’).
De divisie Jeugd is enkel bedoeld voor leden jonger dan 12 jaar. Het keuzelijstje zal dus geen leden
bevatten van personen die niet aan die leeftijdsrichtlijn voldoen.

Wedstrijdblok Muziek korps
Het aanmeldformulier voor muziekwedstrijden moet definitief aangemeld zijn vóór de eerste dinsdag
van februari maar u heeft tot 1 april de tijd om de gegevens betreffende het muziekstuk – de naam
van het uit te voeren werk en de componist - aan te vullen.
Het uit te voeren werk dient opgenomen te zijn in het repertorium. Indien dit nog niet het geval is,
dient de secretaris OLS-Feest de goedkeuringsbrief voor het uit te voeren werk ontvangen te hebben
ten laatste op 1 april (zie adres onderaan bij ‘Vragen of problemen’).
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Wedstrijdblok Esprit
Om deel te nemen moet uw vereniging voldoen aan onderstaande voorwaarden:
1. De schutterij stuurt vóór 1 april per post een (jeugd)opleidingsplan in bij het secretariaat
voor het OLS feest (zie adres onderaan bij ‘Vragen of problemen’)
2. Het muziekkorps dient deel te nemen aan de mars- of concertwedstrijd op het OLS
3. Er dient minimaal 1 persoon uit te treden bij de solistenwedstrijden
4. De schutterij met muziekkorps neemt deel aan de optocht. De deelname aan optocht en
defilé wordt meegerekend in de beoordeling (publieksjury)
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Algemene raadgevingen en tips
Als u een formulier aanklikt, maar u blijkt hieraan toch niet te willen deelnemen, dan is het de
bedoeling dat u onderaan op 'Annuleren' klikt (en niet op 'Opslaan').
Bij 'Opslaan' gaan wij er vanuit dat u wenst deel te nemen, maar dat u de definitieve aanmelding pas
later doet. Vandaar dat u een rode banner ziet - zodat u niet vergeet de aanmelding te finaliseren.
Bij 'Annuleren' gebeurt er niets. U ziet dan inderdaad een grijze banner met als betekenis dat u niet
wenst deel te nemen aan de wedstrijdonderdelen van dat blok.
Wedstrijdblokken die worden aangeduid met een groene band bevatten wedstrijdonderdelen
waaraan uw vereniging wenst deel te nemen. Deze formulieren zijn definitief ingediend.
Als wij alles zouden aanmerken met een groene band, dan zou het voor u niet meteen duidelijk zijn
aan welke blokken u uiteindelijk wél of niet gaat deelnemen.
Uiteindelijk is op 1 juni uw dashboard enkel gevuld met groene of grijze blokken. Want de rode
zullen uiteindelijk omgezet worden naar een groene, als de deelname definitief wordt gemaakt.
Heeft u zich aangemeld voor een wedstrijdonderdeel én het formulier definitief gemaakt (groene
banner) dan moet u altijd contact opnemen met Thijs Aengevaeren als u hierin nog iets wilt wijzigen
(toevoegen of verwijderen).
Vanaf februari worden er namelijk tijdsschema’s opgesteld door de wedstrijdcommissie voor de
diverse terrein-, muziek-, vendel- en exercitiewedstrijden. Wanneer u door omstandigheden afziet
van deelname of als u nog een opgave wil doen, dan werkt dat door in de planning van die schema’s.

Vragen of problemen
Wilt u de deelname aan een bepaald wedstrijdonderdeel annuleren, dan is dit enkel mogelijk na
telefonisch overleg met Thijs Aengevaeren. Dezelfde richtlijn geldt indien u, ondanks alles, toch
vergeten bent om uw vereniging in te schrijven voor een bepaald wedstrijdonderdeel. Vanaf februari
worden er namelijk tijdsschema’s opgesteld door de wedstrijdcommissie voor de diverse terrein-,
muziek-, vendel- en exercitiewedstrijden. Wanneer u door omstandigheden afziet van deelname of
als u alsnog een opgave wilt doen, dan werkt dat door in de planning van die schema’s. We trachten
dit zoveel mogelijk te vermijden en beperken.
Met (technische) problemen of vragen kan u altijd terecht bij de automatiseringscommissie via een
bericht naar automatiseringscom@olsfederatie.com. Zij proberen u zo spoedig mogelijk weer op
weg te helpen, via e-mail of - als u dat liever heeft – telefonisch.
Adres voor goedkeuringsbrieven repertorium en (jeugd)opleidingsplannen:
Thijs Aengevaeren
secr.olsfeest@olsfederatie.com
St. Jozefstraat 19
6039 BS Stramproy
Nederland

