
Handleiding instellen voetbal.nl app 

App downloaden 

Om te beginnen zoekt u in de app stoor naar de voetbal.nl 

app. Deze kan gedownload worden op zo wel Apple als op 

Android apparaten. 

 

 

 

 

Aanmelden 

Wanneer u de app heeft gedownload dient u deze te 

openen en in te loggen. Inloggen/registreren kan via het e-

mail adres waaronder u bent ingeschreven bij de KNVB. 

Indien u niet weet onder welk e-mail adres u bent 

geregistreerd of u wilt deze wijzigen stuur dan een mail naar 

verenigingsmanager@svzwolle.nl.  

 

 

Menu: 
Wanneer u bent ingelogd opent zich automatisch uw 

persoonlijke pagina. In deze persoonlijke pagina kunt u 

teams of verenigingen toevoegen waarin u bent 

geïnteresseerd.  

Wanneer u dit gedaan heeft kunt u links boven in het 

scherm het menu selecteren. In het menu kunt u 

verscheidene opties selecteren waar wij later nog op 

terug zullen komen. Om te beginnen is het belangrijk om 

uw persoonlijke account naar uw persoonlijke 

voorkeursinstellingen te zetten. Dit doet u door op 

instellingen te drukken.  
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Instellingen  
Onder het kopje instellingen vindt u account, gegevens 

en club instellingen. Allereerst is het belangrijk om uw 

clubinstellingen goed te zetten. Als voorkeursclub voor 

vrijwilligerstaken dient u SV Zwolle te selecteren. 

Wanneer dit goed is ingesteld kunt u uw 

persoonsgegevens instellen. Deze persoonsgegevens zijn 

essentieel met betrekking tot uw privacy. Het privacy 

niveau wat u instelt op de voetbal.nl app geldt tevens 

voor de manier waarop u op de website wordt getoond.  

Voor spelers onder de 16 jaar is het niet mogelijk om 

zelfstandig de gegevens te wijzigen. Dit kan alleen een 

ouder doen wanneer deze zijn of haar e-mailadres heeft 

doorgegeven aan de vereniging. Dit kan ten alle tijden via 

verenigingsmanager@svzwolle.nl 

 

 

 

 

 

Privacy instellingen  
U heeft drie mogelijkheden met betrekking tot het instellen 

van uw privacy gegevens. Wanneer u ‘normaal’ selecteert 

wordt u met uw naam en foto gepubliceerd op de 

Voetbal.nl app en de website van SV Zwolle.  

Wanneer u beperkt selecteert wordt uw foto niet 

meegenomen in het publiceren van uw naam.  

Wanneer u ervoor kiest om uw profiel af te schermen dan 

zijn uw naam en foto niet meer zichtbaar op de Voetbal.nl 

app en de website. Uw account heeft dan nog wel dezelfde 

teamkoppeling en mogelijkheden. U kunt echter niet meer 

mee doen met de player of the match competitie en bij het 

ruilen van vrijwilligerstaak kunnen andere leden van SV 

Zwolle niet zien wie de aanvraag heeft geplaatst. 

 

Belangrijk! Voor de werking van de app maakt het niet uit 

welke van de drie opties u selecteert. U kunt ten alle tijden 

uw privacy instellingen wijzigen.   
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Push bericht instellingen  
Wanneer uw privacy instellingen goed staan adviseren wij u 

om uw pushinstelling in te stellen. Hier kunt u kiezen voor 

welke soort berichten u een push bericht wilt ontvangen. Een 

pushbericht kan alleen worden verstuurd vanuit de vereniging 

of vanuit de teammanager. Het is dus niet mogelijk dat leden 

onderling pushberichten naar elkaar sturen.  

 

Belangrijk: Uw telefoon of tablet heeft ook push instellingen. 

De Voetbal.nl app moet eerst hier ook toestemming hebben 

gekregen op pushberichten te versturen.  

 

 

 

 

 

 

Invullen vrijwilligerstaken 
Wanneer u weer terug gaat naar het menu willen wij u vragen 

alvast een voorkeur op te geven voor uw vrijwilligerstaak van het 

komende seizoen. Het kopje vrijwilligerstaken kunt u vinden 

wanneer u het algemeen menu opent.  
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Aangeven beschikbaarheid en interesses  
Wanneer u op het kopje vrijwilligerstaken heeft gedrukt wordt 

u doorverwezen naar uw persoonlijke pagina. In uw 

persoonlijke pagina kunt u uw eigen programma, uitslagen, 

teams, contactgegevens en vrijwilligerstaken vinden.  

Onder het kopje vrijwilliger kunt u uw beschikbaarheid en 

interesses invullen. Wanneer u deze aan zet komt u 

automatisch in de vrijwilligerspoule te staan in sportlink. Hier 

wordt een onderscheid gemaakt tussen structureel 

(herhaaldelijke opties) en incidenteel vrijwilligerswerk. 

Structureel vrijwilligerswerk zoals de bardiensten verschijnen 

automatisch in uw programma. Hier kunt u zich inschrijven op 

een specifieke bardienst (later meer). Bij incidenteel 

vrijwilligerswerk komt u automatisch in een poule terecht. 

Vanuit deze poule zal er contact met u worden opgenomen.  

Inschrijven structureel vrijwilligerswerk 
Wanneer u zich heeft aangemeld voor structureel 

vrijwilligerswerk dan komen er automatisch opties te staan in 

uw programma met betrekking tot het geselecteerde 

vrijwilligerswerk. Meer informatie over een optie kunt u 

vinden doormiddel van het aanklikken van de dienst. 

Hierdoor wordt u doorverwezen naar pagina van deze dienst   

Onderaan de pagina van de dienst kunt u zich inschrijven op 

de desbetreffende dienst. Let op! Wanneer u zich heeft 

ingeschreven kunt u uzelf niet meer verwijderen. De enige 

optie is om de dienst te ruilen met iemand ander is de poule. 

Hier bent u dan ook zelf verantwoordelijk voor. Wanneer u 

zich heeft aangemeld voor een dienst of taak dan komt dit 

automatisch in Sportlink te staan, hier hoeft u dan ook ik aan 

te doen.  

 

 

 

 

 


