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Wat is OnTip?
OnTip is een Online platform voor Nederlandse Jeu de Boule verenigingen (hierna te
noemen Pétanque) voor het inschrijven voor door verenigingen te organiseren Pétanque toernooien.
OnTip is op niet commerciële grondslag opgezet door Erik Hendrikx. De gegevens van de inschrijving
worden niet ter beschikking gesteld aan derden zijnde anders dan de OnTip beheerder en de
verenigingsfunctionaris(sen).
Voor de deelnemende verenigingen wordt binnen dit domein een eigen omgeving ingericht op
ontip.nl/{vereniging}. Een of meer vertegenwoordigers van de vereniging krijgen een gebruikersaccount +
wachtwoord om op het verenigingsdeel van OnTip te kunnen aanloggen om voor een toernooi een
webpagina met inschrijf formulier te kunnen aanmaken. Er wordt ingeschreven als persoon of team (2-6)
personen afhankelijk van de speelvorm van het toernooi. Spelers die willen deelnemen aan het toernooi
vullen naam, licentie nummer (indien licentie-plichtig toernooi) en vereniging in per speler. En per
inschrijving een email adres en/of telefoon nummer voor het ontvangen van een bevestiging van
inschrijving via Email of SMS.
Om inschrijving via een bot robot te voorkomen dient men bij inschrijving een anti-spam code mee te
geven. Deze code wordt door het programma via een randomizer bepaald en op het scherm afgebeeld.
Deze code moet geëchood worden.
De inschrijving wordt verstuurd naar het Email adres van de organisatie (opgeslagen bij aanmaak van de
vereniging in OnTip) .
De naam + vereniging (per speler) is zichtbaar op een deelnemerslijst. Indien de vereniging dit wenst kan
dit (per toernooi) worden uitgeschakeld.
Techniek
OnTip wordt gefaciliteerd middels een website op domein https://www.ontip.nl/. OnTip wordt gehost
door domein.nl. Het ontip domein is m.b.v. een SSL certificaat beveiligd. De software is geschreven in
HTML/PHP. De data wordt opgeslagen in een SQL database. De HTML inschrijf pagina bevat data die wordt
opgehaald uit de database.

Welke gegevens worden opgeslagen?
De inschrijving voor een toernooi bestaat uit de volgende gegevens :
-

Naam deelnemer(s) (1-6 personen)
Licentie nummer(s) (indien het een toernooi betreft met licentie verplichting
Naam vereniging
E-mail adres of Telefoon nummer (1 per inschrijving)
IP adres PC
Vrije tekst in Opmerkingen
Vrije tekst in evt zelf te bepalen informatie vraag
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Het Email adres en het Telefoon nummer wordt versleuteld opgeslagen in het systeem. Deze gegevens zijn
nodig indien een herinnering of annulering verstuurd moet worden. In dit geval wordt de versleutelde
waarde op het moment van verzenden ontsleuteld. De versleutel routine maakt gebruik van een sleutel.
Deze wordt gebruikt om te encrypten en te decrypten.
De deelnemer kan zich via een unieke link in de bevestigingsmail weer afmelden voor het toernooi.
Toernooi configuratie
De opmaak van een inschrijf formulier en de toernooi gegevens (ca 55 items) worden ook opgeslagen in
de database.
Voorbeeld
Opmaak
Tekst en achtergrond kleur
Gebruikt image bestand
Plek image op formulier
Logo bestand

Toernooi gegevens
Soort toernooi
Adres locatie
Email adres organisatie ( versleuteld)
Max en Min aantal deelnemers
Datum toernooi
Kosten deelname
Begin –en meldtijd

Opslag gegevens
De opgeslagen gegevens zijn alleen toegankelijk voor de beheerders van de vereniging en de OnTip
beheerder. Hierbij hebben de beheerders van een vereniging alleen toegang tot de gegevens van de eigen
toernooien.
Een extract van de gegevens is beschikbaar via de deelnemerslijst. De vereniging kan ervoor kiezen de
deelnemerslijst openbaar te maken.
De deelnemers lijst bevat de volgende gegevens:
-

Naam deelnemer(s) (1-6 personen)
Naam vereniging
Status inschrijving (bevestigd, voorlopig, reservering)

Gebruikers accounts
Bij aanmelding van een vereniging voor OnTip maakt de OnTip beheerder één of meer gebruikers accounts
aan. Dit account bestaat uit een naam, wachtwoord en email adres. Om toegang te krijgen tot de gegevens
dient de beheerder aan te loggen met behulp van deze account en een door het systeem initieel random
toegekend wachtwoord. Hierna kan de verenigingsbeheerder het wachtwoord wijzigen. Dit wachtwoord
wordt m.b.v. md5 encryptie opgeslagen. De OnTip beheerder kan het wachtwoord niet lezen. De
beheerder kan via een geautomatiseerde (email) routine een nieuw wachtwoord aanvragen.
Het wachtwoord dient minimaal 1x per jaar gewijzigd te worden.
Het email adres wordt m.b.v. een eigen versleutel routine versleuteld opgeslagen. Dit is nodig t.b.v.
mailings. Dan kan deze nog ontsleuteld worden.
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Bewaar termijn
De opgeslagen gegevens blijven in het systeem tot 5 dagen na afloop van het toernooi. Hierna worden ze
door de OnTip beheerder verwijderd. Een extract van de gegevens wordt gekopieerd naar een tabel t.b.v.
statistieken. Het gaat hier om:
-

Toernooi
Naam
Licentie nr
Vereniging
IP adres

De statistieken zijn beschikbaar voor de beheerders van de vereniging en de OnTip beheerder en bestaat
uit :
-

Grafieken met gecumuleerde data
Aantal deelnemers per toernooi
Aantal inschrijvingen per datum
Top 10 van aantal inschrijvingen per dag
Top 10 van aantal inschrijvingen per toernooi
Top 10 van aantal inschrijvingen per deelnemer over alle toernooien
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