Beste bestuursleden,
Hierbij ontvang je de 8e Nieuwsbrief omtrent Sportlink.
Via deze Nieuwsbrief willen wij je wederom informeren over een aantal zaken v.w.b. Sportlink.
Spelers met dispensatie
Wanneer er voor spelers door het bureau een akkoord wordt afgegeven voor een aangevraagde
dispensatie of dubbele licentie, dan zal deze dispensatie/dubbele licentie aanvraag in Sportlink Bond
worden verwerkt.
Nadat deze is verwerkt kan de vereniging in Sportlink Club het betreffende lid in het bewuste team
plaatsen. Dit is een activiteit die wel nog door de verenigingen gedaan dient te worden!
Foutmeldingen bij de App – Updates uitvoeren voor de (wedstrijd) App
Er zijn meldingen binnen gekomen dat bij het openen van de App gegevens niet opgehaald kunnen
worden. Er wordt gemeld dat het account aan een ander apparaat is gekoppeld.
Dit kan betekenen dat er dan een update uitgevoerd dient te worden. Je moet dan een update
uitvoeren in de playstore en eenmalig uit en in te loggen. Het probleem zou dan verholpen moeten
zijn.
Het is overigens aan te raden om op zowel je mobiel als de wedstrijdtablet updates automatisch te
laten uitvoeren. Er zullen namelijk in de komende periode (zeker aangaande het DWF op de
wedstrijdapp) updates noodzakelijk blijken voor het doorvoeren van gemaakte aanpassingen.

Demo van het DWF
Een van onze verenigingen (De Snipers) heeft voor zijn leden een demo gemaakt v.w.b. het invullen
en vastleggen van het DWF. Wij hebben van de vereniging toestemming gekregen om deze openbaar
te maken.
De demo is als bijlage ter informatie toegevoegd. Mogelijk dat jullie leden hier ook mee geholpen
zijn.
Handleiding voor de scheidsrechters
We hebben ook van Sportlink nog een extra handleiding mogen ontvangen voor de scheidsrechters
(ook als bijlage toegevoegd).
Deze handleiding is bedoeld om bonds- en verenigingsscheidsrechters te helpen bij het gebruik van
het digitaal wedstrijdformulier en het controleren van de digitale spelerspassen in de Basketball.nl
app.
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 gerust op deze pagina als u vragen heeft. Mogelijk kunt u hier uw antwoord al
vinden:https://www.basketball.nl/nbb-organisatie/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
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