Nieuwsbrief 5 invoering Sportlink

Beste bestuursleden,
Hierbij ontvang je de 5e Nieuwsbrief omtrent Sportlink.
Via deze Nieuwsbrief willen wij je informeren over de planning v.w.b. Sportlink de komende periode. Zoals de
planning nu staat krijgen de verenigingen in week 33 via de NBB de inloggegevens voor het verenigingsaccount
in de basketball.nl app (incl. DWF), tevens komen er dan instructies over het draaien van een ‘demonstratie
wedstrijd’ in het digitale wedstrijdformulier.
Samen met Sportlink streven we er naar om de App in week 34 (week van 21 augustus) te lanceren zodat deze
door de leden gedownload kunnen worden uit de app store. Verenigingen kunnen dan gaan proefdraaien met
oefenwedstrijden (demo DWF).
Hiervoor dient de vereniging in de aankomende weken wel de volgende zaken in Sportlink Club uit te voeren
Wedstrijden van de juiste datum en aanvangstijd voorzien. Uiterste datum 31 augustus. Vanaf 1
september kunnen wedstrijden enkel nog via een wijzigingsaanvraag worden aangepast.
Vullen van de teams met spelers/speelsters . Dit dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de 1e
wedstrijd te worden gedaan.
De contactgegevens van de vereniging in het systeem op juistheid controleren en evt. aanpassen,
waarbij het juiste e-mailcontactadres belangrijk is. De verenigingen kunnen dit sinds kort zelf
aanpassen in het systeem. Dit is nodig voor het versturen van de Sportlink App-account.
Er voor zorg te dragen dat bij elk lid een correct e-mailadres is ingevoerd. Dit is nodig voor het
verkrijgen van een inlog voor de persoonlijke App.
Er voor zorg te dragen dat bij elk lid een pasfoto geladen is voor de digitale spelerspas, welke in de
App te zien zal zijn.
Voor het gebruik van de App en het DWF zijn er door Sportlink ter verduidelijking een drietal
handleidingfilmpjes ontwikkelt (1e versie ter info, deze kunnen nog worden aangepast)
Voor teams en/of coaching staf, de spelersopgaaf invoeren:
https://www.youtube.com/watch?v=KLhqYnchSEM
Voor scheidsrechters, de legitimatiecontrole: https://www.youtube.com/watch?v=Gkq6VYd2_X8
Voor de verenigingen, het wedstrijdverslag via het digitale wedstrijdformulier: Wordt u later in de
week toegestuurd!
Het is aan te raden deze filmpjes spoedig door te zetten aan de leden van de vereniging, zodat zij hier nu al
kennis van kunnen nemen.
Wat verder nog van belang is om te weten
Het bestuur van de NBB heeft voor het aankomende seizoen besloten dat bij landelijke wedstrijden,
conform reglement, de juryleden lid dienen te zijn bij de NBB. Het is bij deze wedstrijden derhalve niet
meer mogelijk niet-leden in te voeren.
Bij afdelingswedstrijden is het voor de verenigingen nog wel toegestaan om niet-leden als jury op te
voeren. Deze dienen bij de wedstrijden op het DWF met volledige naam in het opmerkingenveld te
worden geplaatst.
Ga goed na wat er precies nodig is om het scorebord van de vereniging digitaal aan te sluiten op het
DWF (dit is overigens geen verplichting). Daarvoor is een app vanuit de leverancier nodig, die
samenwerkt met de App van Sportlink.
Op dit moment zijn er samenwerkende apps van Omega en Anatec en is men in overleg met Schelde.
De leverancier van de scoreborden kan je meer vertellen over hoe dit aangesloten kan worden.

-

Er zit geen wedstrijdklok verwerkt in het DWF, de wedstrijdklok dient dus separaat
van het DWF te worden bediend.
In het DWF is helaas geen mogelijkheid voor het bijhouden van de slangwissel voor
U12-wedstrijden en jonger. De verenigingen dienen dit op een apart formulier bij te
houden en vooraf aan elke periode in te vullen. Het formulier hiervoor zal door de
NBB beschikbaar worden gesteld.

Vragen
Heb je nog 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
Roel Pelsinger en Jeroen de Groot

