
 
Beknopte handleiding van de app. 

Bij het o penen van de app kom je in het hoofdmenu van de KNKV. 

Linksboven ziet u drie rode streepjes. Daarmee komt u in uw 
persoonlijke menu. 

Onder het kopje Club – Vrijwilligerstaken staan uw persoonlijke 
instellingen voor de vrijwilligerstaken. 

 

Onder het kopje Status ziet u de aan u toegekende aantal uren vrijwilligerswerk. Voor spelende leden is 
dat 9 uur. Voor recreanten is dat 3 uur. Mocht het aantal in uw ogen niet kloppen, neem dan contact op 
met vrijwilligerscoordinator@koogzaandijk.nl 

Onder het kopje Mijn beschikbaarheid  is standaard ingesteld dat u volledig beschikbaar bent voor alle 
taken. U kunt dit aanpassen onder dit kopje. U kunt hier bij mijn beschikbaarheid  de dagen aanpassen en 
tijdstippen aanpassen waarop u echt nooit beschikbaar bent. Bij mijn taken kunt u aangeven welke 
vrijwilligerstaken u bereid bent te doen. 

Wilt u de optie uitzetten alleen gebruiken als u echt nooit op het tijdstip kunt. 

De diensten waarop u kunt intekenen  worden in de app getoond onder het 
kopje programma.  U kunt nu een dienst kiezen die u wilt uitvoeren. Achter 
de diensten staat een bullet. Wanneer deze grijs, deels grijs of deels rood is 
kunt u intekenen voor deze dienst. Indien de bullet geheel goen is, is deze 
dienst compleet.  Als u op de dienst klikt, ziet u de details van deze dienst, 
zoals tijdstip, taakbeheerder en de ndere leden die voor deze dienst hebben 
imgetekend.  U kunt op deze dienst klikken. De dienst wordt vervolgens 
toegevoegd aan uw programma en uw status wordt bijgewerkt. U ontvangt 
een email met de gemaakte afspraak. 

Wacht niet te lang met inplannen, want wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt.  

Programma zaal en tweede helft veld wordt later toegevoegd aan 
programma, als de indelingen hiervoor bekend zijn. 

De volledige handleiding voor de app is te vinden op de website van 
Sportlinked 
(https://support.sportlink.nl/support/solutions/folders/9000166070 ) 
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