
   Federatiebewijs  
Versie 4-11-2020 

 

Oud-Limburgse Schuttersfederatie 
Automatiseringscommissie 

 

  

 

 

1. Een federatiebewijs aanvragen ....................................................................................................... 2 

2. De profielfoto .................................................................................................................................. 2 

2.1 Eisen waaraan de foto moet voldoen ..................................................................................... 3 

3. Aanvragen van federatiebewijzen ................................................................................................... 4 

3.1 Tip ............................................................................................................................................ 4 

4. Opvragen status aangevraagde federatiebewijzen ......................................................................... 5 

5. Problemen of vragen ....................................................................................................................... 5 

 

 

 

  



 
2 

1. Een federatiebewijs aanvragen 
 

Voor nieuwe leden kan men een federatiebewijs aanvragen.  Voor leden van wie de geldigheid van het 

federatiebewijs zal/is vervallen, kan een nieuw federatiebewijs worden aangevraagd.  Ook als een 

federatiebewijs is kwijtgeraakt, kan men een nieuw federatiebewijs aanvragen. 

Om een federatiebewijs aan te vragen, dienen van deze persoon volgende gegevens aanwezig te zijn 

in de online ledenadministratie: 

- Voorletter(s): dit is de eerste letter(s) van de voornaam/voornamen; 

- Naam en voornaam; 

- Geboortedatum; 

- Profielfoto. 
 

Het is zowel voor de federatiesecretaris als voor uzelf handig om alle aanvragen te combineren en op 

die manier alle federatiebewijzen in één keer, liefst tijdens de winterperiode, aan te vragen. 

 

2. De profielfoto 
 
De profielfoto mag een ingescande pasfoto zijn of een andere digitale foto waarop de persoon duidelijk 

herkenbaar is in de formaten .jpg, .jpeg of .png.  Een .pdf is niet toegestaan. 

De profielfoto mag geen foto van een andere (pas-)foto zijn. Foto’s met stempels of andere 

markeringen zijn dus niet toegestaan. 

Als u de foto zelf neemt of laat nemen, zorg ook voor voldoende licht en gebruik eventueel de flits.  

Een foto vanaf de kin tot het puntje van het hoofd is voldoende: het moet geen statiefoto zijn. 

Over de profielfoto is een aparte handleiding beschikbaar gesteld waarin de problemen die u kunt 

ondervinden, worden behandeld. 

Hieronder ziet u een afbeelding van een federatiebewijs op ware grootte. Zoals te zien is, neemt de 

afdruk van de profielfoto niet veel ruimte in vandaar dat het fotokader bijna volledig gevuld dient te 

worden door het hoofd van uw lid. Als het gezicht op de foto die u upload te klein is, zal de foto op het 

federatiebewijs onvoldoende duidelijk zijn. 
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2.1 Eisen waaraan de foto moet voldoen 
 

Het lid op de profielfoto moet aan een aantal eisen voldoen: 

• Geen hoed, pet of ander hoofddeksel; 

• Het gezicht volledig zichtbaar, zonder schaduw; 

• Vanaf de schouders (het gezicht moet het fotokader zo goed als helemaal vullen); 

• De ogen volledig zichtbaar (geen zonnebril). 
 

De kwaliteit van de foto moet aan een aantal eisen voldoen: 

• Goedgelijkend, niet bewerkt, natuurlijke weergave; 

• scherp, voldoende contrast en gedetailleerd; 

• onbeschadigd, geen duidelijke kopie. 
 

Indien uw foto niet aan deze eisen voldoet, dan wordt de aanvraag afgewezen.   

Als voorbeeld volgen hierna foto’s die werden afgekeurd, samen met de reden(en) van de afkeuring. 

   
Foto van een foto 
 

Meer dan één persoon  Gezicht te klein, achtergrond 

   
Gezicht te klein, achtergrond Hoofddeksel en gezicht te klein Schaduw en gezicht te klein  

 

   
Foto van een foto Gezicht te klein, achtergrond Wazige en te donkere foto 
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3. Aanvragen van federatiebewijzen 
 

In de menubalk bovenaan staat de optie ‘Federatiebewijzen’. 

In het scherm dat verschijnt als u voor deze menu-optie kiest, staat er bovenaan een keuzelijstje met: 

- Geen geldig federatiebewijs: waardoor u een lijst van leden kunt opvragen die geen geldig 

federatiebewijs hebben; 

- Federatiebewijs aangevraagd: waardoor u een lijst van leden kunt opvragen waarvoor een 

federatiebewijs werd aangevraagd; 

- Aflopend federatiebewijs: waardoor u een lijst van leden kunt opvragen van wie het 

federatiebewijs binnen een periode van nu en 9 maanden zal vervallen; 

- Geldig federatiebewijs: waardoor u een lijst van leden kunt opvragen die in het bezit zijn van 

een geldig federatiebewijs. 

Nadat u een keuze heeft gemaakt, verschijnt de lijst met gevraagde leden. 
In de eerste kolom staat een leeg vierkantje.  Hiermee kunt u 1 of meerdere personen selecteren. Als 
u het vierkantje naast ‘Naam’ selecteert, dan worden alle leden in de lijst tegelijk selecteert. 

 
 

Als er in de laatste kolom ‘Acties’, een blauw verkeersbord staat met een uitroepteken, dan 

ontbreken er 1 of meerdere gegevens van het lid die nodig zijn voor het aanvragen van een 

federatiebewijs. 

Nadat u 1 of meerdere personen heeft geselecteerd, kunt u voor deze personen tegelijk een 
federatiebewijs aanvragen door op de groene knop ‘Federatiebewijs aanvragen’ te klikken. 
 
Er verschijnt een nieuw scherm ‘Federatiebewijzen aanvragen’. 
Hierin kunt u eventueel het nummer van het federatiebewijs zelf kiezen.   Het kadertje wordt rood als 
het gekozen nummer al in gebruik is.  Indien een bepaald nummer is toegekend aan een lid, dan kan 
dit nummer nooit voor een ander lid worden gebruikt (ook al is het lidmaatschap van diegene 
beëinidigd, of het lid overleden).  U kunt ook gewoon het voorgestelde nummer laten staan. 
Klik de groene de knop ‘Federatiebewijs aanvragen’ aan. 
 
Er wordt nu een mail gestuurd aan de secretaris van uw schutterij en aan de OLS Federatie secretaris.  

Deze laatste zal ervoor zorgen dat er een federatiebewijs wordt aangemaakt en aan u wordt bezorgd. 

 

3.1 Tip 

 
Gebruik de rustigere perioden zoals het najaar of de winter om voor uw vereniging alle 

federatiebewijzen na te kijken. Op die manier kunt u alle te vernieuwen federatiebewijzen in één keer 

aanvragen.  Dit scheelt in portokosten voor de OLS Federatie secretaris.  In de komende jaren zal dan 

telkens in dezelfde periode de geldigheid van de federatiebewijzen van uw schutterij aflopen.   
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4. Opvragen status aangevraagde federatiebewijzen 
 
In de menubalk bovenaan staat de optie ‘Aanvragen’.   

Klik daarna op ‘Federatiebewijzen’.  

 
In het scherm dat dan verschijnt, staat er bovenaan een keuzelijstje. 

 

 

- Nieuwe aanvragen: waardoor u een lijst van leden kunt opvragen waarvoor u een 

federatiebewijs heeft aangevraagd; 

- Aanvragen in de wacht: waardoor u een lijst van leden kunt zien die door de OLS Federatie 

secretaris op de wachtlijst zijn geplaatst; 

- Goedgekeurde aanvragen: waardoor u een lijst van leden kunt opvragen van wie het 

federatiebewijs binnen een aantal dagen door de OLS Federatie secretaris zal worden 

verstuurd; 

- Afgewezen aanvragen: waardoor u een lijst van leden kunt opvragen die door de OLS Federatie 

secretaris zijn afgewezen, bijvoorbeeld omwille van een onduidelijke foto.  De reden wordt 

altijd duidelijk aangegeven. 

Nadat u een keuze heeft gemaakt, verschijnt de lijst met gevraagde leden. 

 

In de kolom ‘Acties’ staat een oog.  Klik hierop om een voorbeeld te zien van hoe het federatiebewijs 

eruit zal zien.   Als een nieuw nummer voor het federatiebewijs werd gekozen, is dat hier te zien. 

 

5. Problemen of vragen 
 
Bij de secretaris van de OLS Federatie, Bernie van Lierop, kunt u terecht met al uw vragen over het 
federatiebewijs. Bernie is bereikbaar via secr.olsfederatie@olsfederatie.com of +31 6 417 72 275. 
 
Met technische problemen of vragen kunt u terecht bij de automatiseringscommissie via een bericht 
naar automatiseringscom@olsfederatie.com.  Zij proberen u zo spoedig mogelijk weer op weg te 
helpen.  Probeer in uw e-mailbericht duidelijk te omschrijven wat u aan het doen was en wat de 
precieze foutmelding of het probleem is.  Indien nodig wordt er telefonisch of via Whatsapp contact 
opgenomen. 

mailto:secr.olsfederatie@olsfederatie.com
mailto:automatiseringscom@olsfederatie.com

