Nieuwsbrief 10 invoering Sportlink
Beste bestuursleden,
Hierbij ontvang je de 10e Nieuwsbrief omtrent Sportlink.
Via deze Nieuwsbrief willen wij je wederom informeren over een aantal zaken v.w.b. Sportlink.
Wij zijn blij te merken dat er steeds meer verenigingen van start gaan met het mDWF. De ontvangen op- en
aanmerkingen van de verenigingen zijn inmiddels neergelegd bij Sportlink en zullen daar waar wenselijk in de
aankomende tijd worden opgepakt. Een van de ingebrachte punten is het verzoek de tijd middels een +/- knop
van minuut te laten verspringen. Dit levert de persoon achter de jurytafel tijdwinst op. We gaan hier zeker mee
aan de slag.
We adviseren de verenigingen die de afgelopen weken met het papieren sheet hebben gewerkt om in de
aankomende weekenden te starten de gegevens van wedstrijden via het DWF in te voeren (evt. met een
papieren sheet er naast). Al zou het enkel één wedstrijd betreffen. Probeer op deze wijze bekend te geraken
met het systeem.
Ook is het mogelijk om een wedstrijd achteraf alsnog in het DWF in te voeren en op te slaan. Dit is een
uitgelezen moment om rustig achteraf bekend te geraken met het systeem, zonder de druk van de wedstrijd
zelf! Ga hiermee aan de slag.
Openstaande ‘events’ in het wedstrijdverslag
We hebben meerdere malen de melding van verenigingen gekregen dat na het vastleggen van het verslag het
mDWF niet verzonden kon worden. De reden hiervan is dat er tijdens de wedstrijd events niet definitief zijn
vastgelegd, deze staan nog open. Deze open events kun je herkennen aan de oranje kleur. Om het probleem te
verhelpen dien je deze events op te zoeken in het wedstrijdverslag en ze aan te passen (het ontbrekende
onderdeel toevoegen) of ze te verwijderen via het prullenbakje. Hierna kan het mDWF definitief worden
vastgelegd.
Leden met een toeschouwersaccount voor de app
Het blijkt dat veel leden een toeschouwersaccount voor de app hebben en dat zij daardoor niet hun
persoonlijke gegevens kunnen inzien. De oorzaak ligt in het feit dat deze leden een account hebben
aangemaakt met een e-mailadres dat niet bij de vereniging in Sportlink Club staat genoteerd. Dit kan op twee
manieren worden verholpen. Of het e-mailadres van het lid wordt in Sportlink Club aangepast en het lid dient
eenmalig uit- en in te loggen in de app, of het lid maakt een nieuwe account aan met het e-mailadres dat in
Sportlink Club bij de vereniging staat genoteerd. In beide gevallen zal het lid hierna zijn persoonlijke gegevens
in de app kunnen zien.
Registreer de vertrouwenscontactpersoon van je vereniging in Sportlink
In Sportlink Club is het mogelijk de vertrouwenscontactpersoon (VCP) of -personen van je vereniging te
registreren (als verenigingsfunctie). We roepen alle verenigingen op dit te doen, zodat we de VCP’s van
verenigingen direct kunnen informeren over bijeenkomsten die voor hen worden georganiseerd en over
andere zaken die voor hen relevant zijn, zoals activiteiten in het kader van Samen naar een veiliger
sportklimaat. Heb je nog geen VCP, maar wil je deze wel aanstellen? Kijk op onze website voor meer informatie
of neem contact op met Simone Volmer via simone.volmer@basketball.nl of 030-7513514.
Veel Sportlink handleidingen op de site van de NBB
Op de site van de NBB staan inmiddels veel van de u eerder toegestuurde handleidingen beschikbaar. Kijk eerst
op deze pagina als u vragen heeft. Mogelijk kunt u hier uw antwoord al vinden: https://www.basketball.nl/nbborganisatie/nieuws/sportlink

Vragen
Heb je nog andere vragen over de implementatie van Sportlink?
Klik hier voor de support website van Sportlink gericht op basketball.
Of stel ze aan ons via e-mail: sportlink@basketball.nl
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND
Projectgroep Sportlink
Jeroen de Groot

