SEIZOEN 2021-2022
GEBRUIK WEDSTRIJDZAKEN-APP
Ben jij teammanager (leider) of (club-)scheidsrechter? Download dan de app Wedstrijdzaken.
Dé app waarmee je digitaal het formulier voor alle zaken rondom een wedstrijd zoals spelersopgaaf, scores en tuchtzaken vastlegt. Om in te loggen, moet je gewoon hetzelfde account als voor
voetbal.nl gebruiken. In deze handleiding staat een korte instructie hoe alles werkt en wat van iedereen wordt verwacht.
1. INSTALLEREN
De KNVB Wedstrijdzaken app kan worden
gedownload in de Appstore en Playstore
door te zoeken op KNVB Wedstrijdzaken.

Na installatie van de app op je telefoon, kun
je deze starten via dit icoon:

Apple

Android

2. REGISTREREN

Na het starten van de app verschijnt het hiernaast afgebeelde scherm:
De eerste keer is registratie vereist, vul je je e-mailadres en wachtwoord in. Ben je al geregistreerd, kun je kiezen voor inloggen.
Let op:
- De KNVB Wedstrijdzaken app kan alleen worden gebruikt door bondsleden. Registreer je met het e-mailadres dat bekend is bij EMOS.
- Registreren is niet nodig als je reeds via Voetbal.nl geregistreerd bent.
Je kunt je Voetbal.nl-account ook gebruiken om in de Wedstrijdzaken
app in te loggen. Het e-mailadres moet wel overeenkomen met het emailadres dat bekend is bij EMOS.
Mocht je niet weten met welk emailadres je bekend bent bij EMOS,
vraag dit dan op bij ledenadministratie@emos.nl
Na je registratie moet je eenmalig activeren, daarna kun je gewoon inloggen.
Sta jij niet bij het juiste team vermeld? Neem dan contact op met wedstrijdsecretariaat@emos.nl
Z.O.Z.
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GEBRUIK WEDSTRIJDZAKEN-APP
3A. GEBRUIK ALS TEAMMANAGER
De teammanager functionaliteit bestaat uit het wijzigen van de teamopgaaf op de volgende onderdelen:
- toevoegen en verwijderen van stafleden

- spelers toevoegen en verwijderen uit het team (opstelling)
- bezwaar maken of een correctie doorvoeren bij een wedstrijd
- notificaties ontvangen van wijzigingen in je programma en in het wedstrijdformulier
- aanpassen of iemand standaard op nieuw te openen wedstrijdformulieren staat
- aanpassen van standaardfunctie (verdediger/aanvaller) en/of status (basis/wissel)
- aanpassen van standaard rugnummers
- passen van de spelers inzien en eventueel foto's van de spelers wijzigen
3B. GEBRUIK ALS (CLUB-)SCHEIDSRECHTER
De (club-)scheidsrechter kan de volgende zaken verwerken/aanpassen:
- in het programma kun je zien bij welke wedstrijden je bent aangesteld
- notificaties ontvangen van wijzigingen in je programma en in het wedstrijdformulier
- een wedstrijd afgelasten (vanaf het moment dat het DWF beschikbaar is) of staken
- de spelersopgaaf voor zowel thuis- als uitteam verzorgen / controleren
- het wedstrijdverloop invullen en vastleggen
- bezwaar/ correctie doorgeven bij een wedstrijd
4. HULP / MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie ook op:

Algemene informatie:

https://www.sportlink.nl/ledenadministratie/wedstrijdzaken/

Invullen wedstrijdformulier:

https://youtu.be/XZC3ugfh2Zk

Team organiseren:

https://youtu.be/281u5Pt84oc

VEEL SUCCES!

