Beste ,
U heeft deze mail ontvangen op het emailadres waarmee u in onze ledenadministratie (en
dus ook bij de KNVB) staat geregistreerd.
Voor u is het daarom reeds mogelijk om de nieuwe app Wedstrijdzaken te gebruiken. Uw
emailadres wordt namelijk uw -verplichte- gebruikersnaam voor deze app.
Deze app vervangt vanaf aankomend seizoen het digitale wedstrijdformulier en de
spelerspas. De app kent hiertoe verschillende gebruikersrollen. Zo zijn er de rollen van
teamlid, teammanager, scheidsrechter, clubofficial. Deze rollen zullen worden toegekend
door onze wedstrijdsecretaris. Elke rol kent zijn eigen bevoegdheden ten aanzien van het
mobiele digitale wedstrijdformulier. Nadere informatie hierover volgt later via de website.
De app biedt ook de mogelijkheid voor leden om zelf hun contactgegevens te wijzigen. Die
worden dan automatisch doorgevoerd in onze ledenadministratie. Graag uw speciale
aandacht hierbij voor uw mobiele nummer. Van diverse leden ontbreekt het mobiele
nummer of is het een niet meer bestaand nummer.
Ook het uploaden van een (nieuwe) pasfoto behoort tot de mogelijkheden. Deze
mogelijkheid vervalt na 30 oktober. Dus wees er op tijd bij als jouw pasfoto ontbreekt of
verouderd is.
Het moge duidelijk zijn dat wij graag willen dat al onze leden, begeleiders en scheidsrechters
deze app gaan gebruiken. Dit garandeert een vlotte mobiele afhandeling van alles rondom
wedstrijden. Bovendien betekent het een vereenvoudiging en verbetering van onze
ledenadministratie.
Samengevat ons verzoek aan u:
1. Download de app Wedstrijdzaken (vanuit App Store of Play Store)
2. Registreer u met dit emailadres als gebruikersnaam
3. Controleer en completeer al uw contactgegevens, gelieve ook uw mobiele nummer.
Vriendelijke groet,
Ron Stroop
Secretaris & Wedstrijdsecretaris v.v. Berkhout

PS
1. Meerdere leden van een gezin kunnen hetzelfde emailadres (gebruikersnaam) gebruiken in
de app Wedstrijdzaken. Bij het inloggen krijgt u de keuze welke gebruiker wil inloggen.
2. Stuur een mail naar vvberkhout@ziggo.nl als u uw emailadres wilt wijzigen in onze
ledenadministratie.

