Nieuwsbrief 1 invoering Sportlink

Beste bestuursleden,
Op 26 november heeft de AV van de NBB besloten om in het seizoen 2017-2018 de leden- en
competitieadministratie niet meer via het automatiseringssysteem ISS maar via Sportlink te gaan doen. Het
bondsbureau werkt momenteel in samenwerking met Sportlink aan de implementatie van dit nieuwe
administratiesysteem. Vanaf juli 2017 kunt u als vereniging ook van Sportlink gebruik gaan maken. In deze brief
informeren wij u hierover.
Uitgangspunt
De NBB heeft het volgende uitgangspunt voor de ledenadministratie geformuleerd:
De ledenadministratie van de NBB in Sportlink vormt de basisledenadministratie voor elke vereniging. In de
ledenadministratie zijn alle leden van de vereniging vastgelegd die ook als lid van de NBB geregistreerd staan.
Uw eigen Sportlink Club
Elke basketbalvereniging krijgt toegang tot een eigen Sportlink-systeem: Sportlink Club.
Via dit systeem krijgt u directe toegang tot de ledenadministratie van de NBB. U kunt via deze digitale weg
bijvoorbeeld nieuwe leden aanmelden en ledenmutaties uitvoeren. Sportlink Club kunt u ook als dé
ledenadministratie van uw vereniging gaan gebruiken.
Via Sportlink Club kunt u voortaan een groot deel van uw competitiezaken regelen. Het is de bedoeling dat
t.z.t. (seizoen 2018-2019) de senioren- en jeugdploegen van uw vereniging digitaal kunnen worden
ingeschreven voor de competitie. Voor het seizoen 2017-2018 zal dit nog via de huidige wijze moeten worden
gedaan.
De module Contributie maakt standaard onderdeel uit van uw Sportlink Club. Daarmee kunt u het afhandelen
van de contributie van uw leden ook direct binnen Sportlink gaan verzorgen.
Trainingen voor verenigingsfunctionarissen
Om Sportlink Club te leren kennen, zijn er diverse handleidingen beschikbaar op www.sportlinkclub.nl (optie
‘Support’). Daarnaast organiseren we in de laatste maanden van het seizoen (mei-juni 2017) diverse
trainingsavonden in het hele land. Deze avonden zijn bedoeld voor secretarissen, penningmeesters,
ledenadministrateurs en wedstrijdsecretarissen van verenigingen. Tijdens deze avonden maken uw
verenigingsfunctionarissen stap-voor-stap kennis met het nieuwe systeem en leren zij meer over de inrichting
van het nieuwe systeem specifiek voor uw vereniging. Nadere informatie over deze bijeenkomsten zal tijdig
richting de verenigingen worden verstuurd.
Vragen
Als u meer informatie over de mogelijkheden van Sportlink Club, de module Contributie en eventueel
aanvullende modules wilt hebben, dan kunt u dat bekijken op www.sportlinkclub.nl.
Voor vragen over de implementatie van Sportlink kunt u contact met ons opnemen via e-mail:
sportlink@basketball.nl.
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