Handleiding
Leden informatie in DAS-Online
Informatie over alle (oud) leden van de Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap zijn in
DAS-Online te raadplegen. Wanneer u bijvoorbeeld een telefoonnummer van een lid in de
buurt zoekt kunt u deze informatie uit DAS-Online halen. Na het inloggen ziet u rechts in het
scherm, onder het kopje ‘Vereniging SFS’ de optie voor ‘Relaties’.

Wanneer u dit scherm opent krijgt u standaard een overzicht van alle actieve leden. U kunt
uw zoekopdracht aanpassen, bijvoorbeeld door het vinkje bij ‘actief’ uit te zetten en daarna
op ‘zoeken’ te klikken voor een overzicht inclusief niet-actieve leden. Rechtsboven is de optie
om uitgebreid te zoeken, bijvoorbeeld op stalnaam of periode van inschrijving.

In het overzicht ziet u voor elk (oud) lid een regel, met de belangrijkste contactinformatie
vermeld. Door op het vergrootglas links van de betreffende regel te klikken komt u op een
nieuwe pagina met meer informatie over het lid. Deze informatie is door het bestuur ingevuld,
wanneer u onjuistheden ziet dit graag melden zodat we het ledenbestand uo-to-date kunnen
houden! De informatie van de velden met een * worden door het bestuur vastgesteld.

Voor-/Achternaam
Voornaam
Relatienummer *
Uniek SFS nummer per lid *
UBN nummer
Stalnaam
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Bijvoorbeeld: erelid of bestuurslid *
Zwoegerverij (ja/nee)
Scrapie gecertificeerd (ja/nee)
Datum inschrijving *
Datum uitschrijving *
Actief (ja/nee) *

Hoe wordt mijn relatienummer bepaald?
Elk lid van de SFS krijgt een eigen relatienummer, wat enkele kenmerken weergeeft. Het
relatienummer begint met ‘NL’ van het land Nederland. Deze wordt gevolgd door een
afkorting van 2 letters voor de provincie waarin het lid woont. Iemand uit Noord-Holland heeft
hier bijvoorbeeld ‘NH’ staan.
Drenthe = DR
Flevoland = FL
Friesland = FR
Gelderland = GE

Groningen = GR
Limburg = LI
Noord-Brabant = NB
Noord-Holland = NH

Overijssel = OV
Utrecht = UT
Zeeland = ZE
Zuid-Holland = ZH

Vervolgens staan er 6 cijfers om aan te geven in welk jaar en maand iemand lid is geworden,
in bovenstaande afbeelding was dit september 2014 (201409).
Tot zover is het relatienummer (zolang iemand niet verhuisd naar een andere provincie) een
vast gegeven. Wanneer iemand de laatste jaren Skudde lammeren heeft gefokt zal deze
helemaal achteraan het relatienummer een ‘x’ hebben staan.
Waarom hebben we deze ingewikkelde relatienummers?
Dankzij deze ‘ingewikkelde’ relatienummers (wanneer je de opbouw snapt zijn ze eigenlijk
erg simpel) is het heel erg eenvoudig om in DAS-Online andere leden te vinden! Wanneer u
bij ‘relaties’ rechtsboven op ‘uitgebreid zoeken’ klikt kunt u bij het relatienummer bijvoorbeeld
iemand in uw eigen provincie (door GE of ZH in te vullen) of iemand die fokt (door x in te
vullen) vinden.

Hoe wordt mijn fokkersnummer bepaald?
Elk nieuw lid van de SFS krijgt een eigen uniek fokkersnummer, dit nummer begint met ‘SFS’
gevolgd door een streepje ‘-‘ en een getal van 4 cijfers. Deze nummer worden oplopend én
eenmalig uitgegeven, iemand met SFS-0001 is dus het eerste lid van de vereniging en
iemand met SFS-0080 is later lid geworden. Dit unieke fokkersnummer wordt niet opnieuw
gebruik en zo kunnen we ook oud leden identificeren.
Hoe kan het dat er niet-actieve leden zijn waarvan geen informatie is ingevuld?
Het bestuur heeft op basis van de aanwezige (veelal papieren) informatie getracht ook
informatie van oud-leden zo volledig mogelijk in DAS-Online toe te voegen. Helaas is er
geen volledig ledenarchief vanaf 1993 beschikbaar. Wanneer we nieuwe informatie vinden
zal deze worden toegevoegd.
Mijn informatie is onjuist! Wat nu?
Graag ontvangen we uw correcte gegevens, dan zullen we deze in DAS-Online aanpassen.

