Handleiding gebruik app voetbal.nl bij inschrijven voor vrijwilligersdienst
versie: 8-7-2018

Indien u de app van voetbal.nl nog niet gebruikt, dient u eerst een account aan te maken op de
website https://www.voetbal.nl/gebruiker/aanmaken. Gebruik hierbij het emailadres waarmee u (of
uw kind(eren)) ook bekend bent bij FC De Bilt. Na registratie kunt de app voetbal.nl downloaden in de
Google Play Store of de iOS App Store en inloggen met het aangemaakte account.

1. Te behalen punten in seizoen 2018-2019
In seizoen 2018-2019 dient u 10 punten te behalen. Dit kan door één van de volgende opties:
A. Twee vrijwilligersdiensten te doen. Iedere dienst is 5 punten waard.
B. Afkopen diensten met €100. Dit is 10 punten waard.
C. Een functie te hebben bij FC De Bilt. Dit is 10 punten waard.

U kunt zien hoeveel punten u heeft gehaald door
de app op te starten en in het menu
Vrijwilligerstaken te kiezen. Onder het kopje
Status staat vermeld hoeveel punten u behaald
heeft.

2. Beschikbaarheid opgeven
U kunt u beschikbaarheid opgeven in de app
door in het menu Vrijwilligerstaken te kiezen, en
vervolgens de optie Mijn beschikbaarheid.
Aangezien bij FC De Bilt alleen de diensten op
zaterdag ingevuld worden door vrijwilligers, is
het niet van belang wat u hier aangeeft. Zolang
de optie zaterdag maar aangevinkt is.

3. Voorkeurstaken opgeven
In de app kunt u via het menu Vrijwilligerstaken en de optie Mijn taken opgeven van welke optie u
gebruik wilt maken: 1. Inroosteren voor diensten, 2. Afkopen van de diensten, 3. Vrijstelling i.v.m.
een functie.
Indien u kiest voor het inroosteren van diensten, dan kunt u opgeven welke voorkeurstaken u heeft.
Voor deze taken kunt u zichtzelf vervolgens inroosteren onder het kopje Programma.

De mogelijke opties om één of
meerdere voorkeurstaken aan te
geven.

De optie om de diensten af te kopen
voor €100.

De optie om aan te geven dat u een
functie vervult bij FC De Bilt. Daarna
dient u een mail te sturen met welke
functie u heeft. Meer info hierover op
http://www.fcdebilt.nl/vrijwilliger.

4. Inroosteren voor een dienst
Zodra u in de app u voorkeurstaken heeft aangegeven, kunt u via het menu Programma de
verschillende taken zien waarvoor u zich kunt inroosteren. Zorg ervoor dat uw filter Vrijwilligertaken
in dit scherm aan staan.

Overzicht van de beschikbare diensten,
op basis van uw voorkeurstaken.

Details van een dienst nadat u op een
dienst geklikt heeft.
Melding nadat u op het + teken heeft
geklikt om u in te schrijven voor een
dienst.

5. Ruilen van een dienst
Het ruilen van een dienst dient u zelf te regelen met een andere lid van FC De Bilt. Zodra u iemand
gevonden heeft die u dienst wil overnemen, klikt u op de dienst waarvoor u zich ingeroosterd heeft
en wordt de vraag gesteld of u deze dienst wilt ruilen. Nadat u dit bevestigd heeft, kan iemand
anders deze dienst overnemen. Zolang de dienst niet overgenomen is, blijft u verantwoordelijk voor
deze dienst.

6. Annuleren dienst
Het annuleren van een dienst is niet mogelijk om zelf te regelen in de app. Hiervoor dient u contact
op te nemen met de vrijwilligers coordinator.

7. Meerdere kinderen
Indien u meerdere kinderen als lid bij FC De Bilt heeft, kunt u in de app per kind uw diensten
opgeven. U hoeft voor maximaal twee kinderen vrijwilligerstaken uit te voeren, vanaf een derde kind
hoeft dit niet meer.
Na opgave van de diensten voor kind 1, kiest via het menu Instellingen de optie Persoon kiezen om
de app voor kind 2 te gebruiken en uzelf in te roosteren voor dit kind. Indien u deze optie niet heeft,

en wel meerdere kinderen heeft als lid bij FC De Bilt, dan zijn de kinderen met verschillende
emailadressen bekend in de ledenadministratie. U kunt dan voor ieder kind apart inloggen in de app
met de verschillende emailadressen, of via de ledenadministratie de emailadressen gelijk laten
maken.

