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1.Toevoegen van een AIS-contactpersoon in Sportlink Club 
In Sportlink Club kan de vereniging de AIS-contactpersoon van een team invoeren. Deze 

contactpersoon zal de mails ontvangen met het verzoek de metingen in te vullen. Gedurende het 

seizoen kan de AIS-contactpersoon gewijzigd worden, maar dit heeft niet de voorkeur.  

Stap 1: Ga in Sportlink Club naar wedstrijdzaken – Teams 

 

 

Er wordt een scherm geopend met alle teams van de vereniging 

Stap 2: Dubbelklik op het team waarbij de AIS-contactpersoon toegevoegd dient te worden 

Stap 3: Klik vervolgens op het tabblad bondsdeelnemers 

 

Stap 4: Klik vervolgens op het groene plusje, rechts onderin het scherm.  
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Het volgende scherm wordt geopend: 

 

Stap 5: Zet de rol op overige staf en de functie op AIS-contactpersoon 

Stap 6: Zoek de contactpersoon op met de naam of relatiecode en klik op het vergrootglas 

 

Stap 7: Selecteer de juiste persoon en klik op opslaan en sluiten 
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2.Invullen van metingen 
Een AIS-contactpersoon dat is opgegeven voor een team ontvangt 24 uur na een gespeelde wedstrijd 

een e-mail van noreply@ais360.nl. In een enkel geval belandt de mail in de spambox, in dit geval kan 

de afzender als betrouwbaar worden ingesteld. Deze mail bevat een link dat leidt naar het invullen 

van een teamtevredenheidsformulier. In deze meting kan een AIS-contactpersoon aangeven hoe 

tevreden hij/zij is geweest over het optreden van de scheidsrechters. 

 

De link leidt automatisch naar het overzichtsscherm van het AIS: 

 

Op het overzichtsscherm is te zien: 

- De wedstrijdgegevens van de wedstrijd die gespeeld is 

- De officials die aanwezig waren bij deze wedstrijd 

- De metingen welke ingevuld kunnen worden door de AIS-contactpersonen 
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In het grote veld metingen zijn een aantal symbolen die kunnen verschijnen: 

 

De meting staat open en kan ingevuld worden 

 

De meting is succesvol ingevuld en verwerkt 

 

De meting is te bekijken (wijzigingen aanbrengen is niet meer mogelijk) 

 

De meting is gesloten 

 

Een meeting invullen  

 

De AIS-contactpersoon krijgt vijf (verplicht in te vullen) vragen 

over het optreden van een scheidsrechter. Let hierbij op dat elke 

scheidsrechter apart beoordeeld wordt. In de Sportlink app 

kunnen bij uitslagen foto’s opgevraagd worden van de 

scheidsrechters (zie foto hiernaast). 

Daarnaast krijgt de AIS-contactpersoon de mogelijkheid om tekst 

toe te voegen (niet verplicht) aan de meting.  

De scheidsrechter kan deze meting inzien. Wees daarom secuur in 

de woordkeuze dat gebruikt wordt in het tekstveld. Door 

opbouwende kritiek te geven, in plaats van iemand af te branden, 

dragen we allemaal bij aan een veilig sportklimaat.  

 


