Nieuwsbrief 2 invoering Sportlink

Beste bestuursleden,
Op 23 januari zijn jullie via e-mail geïnformeerd over het besluit van de Algemene Vergadering om met het
pakket ISS te stoppen en over te gaan naar Sportlink. Met deze tweede nieuwsbrief informeren wij jullie graag
over de stand van zaken.
Beëindiging contract ISS
WisseQ/WoWie, de leverancier van ISS, en de NBB hebben samen afgesproken om tot en met juni 2017 de
kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening van ISS te waarborgen voor de verenigingen en de NBBorganisatie. Daarna komt er na 18 jaar een einde aan de plezierige samenwerking tussen WisseQ/WoWie en de
NBB. De NBB is WisseQ/WoWie erkentelijk voor deze samenwerking. Dat de NBB nu een keuze heeft gemaakt
voor een andere leverancier en overstapt naar Sportlink doet niets af aan de professionaliteit van
WisseQ/WoWie.
Voor jullie als vereniging betekent dit dat je per 1 juni 2017 geen toegang meer hebt tot ISS.
Sportlink Bond en Sportlink Club
In Sportlink Bond wordt de volledige basisledenadministratie voor elke vereniging aangesloten bij de NBB
vastgelegd. Tot het onderdeel Sportlink Bond behoren ook de Competitieadministratie en het Officialportal
(raadplegen voor de officials van eigen programma, onkostenvergoedingen en doorgeven beschikbaarheid).
Daarnaast zijn er koppelingen met de website van de NBB en de Sportlink app.
Verenigingen krijgen per 1 juli toegang tot, de beschikking over Sportlink Club met de modules Club.Basis,
Club.Contributie en het mDWF. Daarnaast zijn er nog tal van extra modules, die een vereniging zelf kan
afnemen. Zie daarvoor http://www.Sportlinkclub.nl/ledenadministratie/.
mDWF staat voor mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier. Dat gaan wij gebruiken met ingang van de competitie
2017-2018. Hoe dit allemaal werkt en wat er voor nodig is, wordt tijdens de trainingen, die nog voor de start
van de competitie worden gegeven, uitgelegd.
Planning overgang
• Competitie 2017-2018
De aanmelding voor teams en officials voor het competitieseizoen 2017-2018 is nog gelijk aan de procedure
van voorgaande jaren. Deze procedure is vorige week in het Basketball*Info gepubliceerd en per mail
verstuurd aan alle wedstrijdsecretarissen.
• Conversie ledenadministratie
Een belangrijk onderdeel van de overgang naar Sportlink is de conversie van de ledenadministratie. Deze
wordt in juni door de NBB in samenwerking met Sportlink uitgevoerd. Dit betekent dat je als vereniging in
deze maand geen mutaties in kan voeren, omdat je geen toegang meer hebt tot ISS en Sportlink pas wordt
opengesteld op 1 juli. Hiermee voorkomen we dat je als vereniging in twee systemen tegelijkertijd
wijzigingen moet doorvoeren.
• Officials/scheidsrechters
De beschikbaarheidsopgave van scheidsrechters gaat met ingang van het seizoen 2017-2018 via de Official
Portal in Sportlink. De handleiding van de Official Portal wordt in augustus beschikbaar gesteld.
Trainingen voor verenigingsfunctionarissen
Op www.sportlinkclub.nl (optie ‘Support’) kun je alvast kennismaken met Sportlink Club, via diverse
handleidingen en video’s. Vanaf mei worden door de NBB samen met Sportlink workshops georganiseerd. De
planning is nu als volgt:
Mei: workshops bondsmedewerkers en inplanners scheidsrechters

-

Eind mei, begin juni: workshops in het land voor secretarissen, penningmeesters,
ledenadministrateurs en wedstrijdsecretarissen van verenigingen.
Zodra de exacte data en locaties bekend zijn, worden alle verenigingen hierover geïnformeerd.

Vragen
Heb je vragen over de implementatie van Sportlink? Stel ze aan ons via e-mail:
sportlink@basketball.nl.
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND
Projectgroep Sportlink
Jeroen de Groot en Roel Pelsinger

