Zelf inplannen en ruilen
Sinds dit seizoen is het voor al onze spelende leden van 16 jaar en ouder of de ouders van de spelers
tot en met 15 jaar verplicht om minimaal 10 vrijwilligersuren per seizoen te doen. Dit kan worden
afgekocht voor €10,- per uur, dus voor €100 in totaal. Het bijhouden van de vrijwilligerstaken gaat via
de voetbal.nl app en onze website.
Sancties
Voor het niet opkomen dagen tijdens een opgegeven bardienst bedraagt de sanctie een boete van
€50,- (bardiensten zijn 5 uur), voor het niet opkomen dagen tijdens een opgegeven keukendienst
bedraagt de sanctie een boete van €40,- (keukendiensten zijn 4 uur) die per automatische incasso
van je rekening wordt geschreven. Lukt deze incasso niet, wordt je spelerspas ingetrokken en kan je
dus niet meer voetballen tot de boete betaald is. Uiteraard moet je de vrijwilligerstaak ook inhalen.
Zelf inplannen en ruilen
Doordat we onze vrijwilligerstaken organiseren via de voetbal.nl app geven wij onze leden de
mogelijkheid zichzelf in te plannen en te ruilen. In dit schrijven wordt dit nader uitgelegd aan de hand
van screenshots.
Figuur 1

Figuur 1
Dit is het inlogscherm van de Voetbal.nl App.
Inloggen of registreren doe je met het mailadres dat bij ons bekend is.
Koppelt die je account niet? Mail dan naar onze ledenadministratie
zodat die je mailadres kan wijzigen.
Heb je de wedstrijdzaken app van de KNVB al? Je kunt ook inloggen met
deze gegevens.
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Figuur 2

Figuur 2
Na het inloggen kom je in dit scherm. Log je voor de eerste
keer in controleer dan of je gekoppeld bent aan VVH. Dat doe
je zo:
-

Klik op‘Instellingen onderaan
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Figuur 3
-

Klik op ‘Club voor clubinstellingen’

Figuur 3

Figuur 4
Staat daar geen VVH? Controleer dan of je bent geregistreerd met het
mailadres waarmee je in onze ledenadministratie staat.
Staat daar wel VVH? Mooi!! Dan
kunnen we verder.
Ga terug naar Figuur 2 en klik
daar op ‘Vrijwilligerstaken’.

Figuur 4

Figuur 5
Dit is het vrijwilligersscherm
Status
Hier kun je zien hoeveel bardiensten/punten je nog moet doen,
en of je al ingepland bent.
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Mijn beschikbaarheid
Hier stel je in wanneer je beschikbaar bent voor vrijwilligerstaken, dit helpt met het filteren van de
diensten die voor jou beschikbaar zijn.
Mijn taken
Hier geef je aan welke vrijwilligerstaken je zou willen doen
Figuur 5

Figuur 6
De pagina Mijn beschikbaarheid. Hier kun je
aangeven welke dagen je taken uit kan voeren
en welke tijden. Klik op de tijd om de tijd aan te
kunnen passen.

Figuur 6

Figuur 7
Bij mijn taken kun je aangeven welke taken je zou willen doen. Deze
taken komen dan terecht in je programma zodat je jezelf kunt
inplannen.
Figuur 8
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Ga terug naar figuur 2 en klik op Programma

Figuur 7

Figuur 8
In het programma staan nu de taken die jij zou kunnen doen. Je ziet de
datum + begintijd van de taak. Je ziet wat de taak is en een wit rondje
boven kantine betekent dat de taak nog vrij is. Een wit rondje met een
rode rand betekent dat iemand zijn taak wil ruilen, jij kan dan zijn of haar
taak overnemen. Een groen rondje betekend dat de taak al bezet is.
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Figuur 9

Klik op een taak en
daarna op het plusje
(+) om jezelf in te
schrijven!

Figuur 9

Figuur 10
Je bent nu ingeschreven en jouw naam staat op de plek waar
eerst de + stond. Mocht je liever een andere datum willen, dan
kun je op de 2 rode pijltjes drukken. Andere leden kunnen dan
jouw taak overnemen.
LET OP: Je hoeft de taak pas niet meer te doen wanneer hij is
overgenomen!!!
Figuur10
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De taakbeheerder
Wanneer je de naam van de taakbeheerder ingedrukt
houdt kun je deze direct een bericht sturen.
Vrijwilligersteam
Hier komt de naam te staan van degene die de taak vervult.
De taak is nog leeg dus druk op de + om de taak te
vervullen.
Nog even wat regels op een rijtje
-

-

Je taak ruilen of over laten nemen gaat via de APP, niet via de taakbeheerder.
Je taak afzeggen kan niet! Het is je eigen verantwoordelijkheid dat iemand je taak
overneemt.
Kom je niet opdagen zonder af te zeggen? Dan krijg je een boete van €50,- en moet je de
taak alsnog opnieuw doen! De boete wordt via automatische incasso van je rekening
geschreven.
Je krijgt 3 herinneringsmails, namelijk 14, 7 en 2 dagen voor je taak begint.
Ik hoop dat het zo duidelijk is voor iedereen. Voor vragen kun je mailen naar
barcommissie@vvhaastrecht.nl of direct contact opnemen met de taakbeheerder via de app.
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