
Handleiding Sportlink
Om vrijwilligerstaken in de Sportlink app te verwerken, volg je de volgende stappen:

1. Download de Sportlink app via de Google Playstore of Apple Store
2. Login met het opgegeven email adres tijdens je inschrijving
3. Als je ingelogd bent zie je het volgende scherm



4. In de blauwe balk bovenaan de app kan je klikken op het menu (op Android aan de
linkerkant). Vervolgens krijg je onderstaand menu te zien



5. Klik op de knop vrijwillgerstaken en je ziet onderstaand scherm waar je kan klikken
op het beschikbaarheids scherm of de taken.

6. Geef de beschikbare dagen aan



7. Geef de taken aan waarvoor je aan de slag wil

8. Als je doorklikt op de taak zie je ook hoeveel punten je krijgt voor de taak, wat de
taak inhoudt, wie de coördinator is en wie zich al ingeschreven hebben.



9. Kies uit het overzicht de beschikbare taken op aangegeven dagen



10. Als je een taak geselecteerd hebt kun je onderaan aangeven dat je je wilt inschrijven
door op het blauwe rondje te klikken.



Veelgestelde vragen over het inschrijven op vrijwilligerstaken

Ik heb me ingeschreven op een taak, maar ik wil graag ruilen
Natuurlijk kan het voorkomen dat je je ingeschreven hebt, maar uiteindelijk niet kan.
Hiervoor kan je zelf aangeven dat je wilt ruilen, dit betekend overigens niet dat er
automatisch een vervanger gezocht/gevonden is!



Door te klikken op het symbool achter je naam kan je aangeven dat je wilt ruilen.

Dan verandert het symbool in het sportlink overzicht (zie o.a. punt 9) en krijgen alle
mensen die zich hebben ingeschreven op de taak (in dit geval bardienst) een push
notificatie op je mobiele device.



Ik heb zoveel activiteiten in mijn overzicht staan, hoe houd ik overzicht?
Er bestaat een mogelijkheid om te filteren op wedstrijden, taken etc. door te klikken
op de filters.

Vervolgens kan je de zichtbaarheid per categorie instellen.



Ik weet mijn inloggegevens voor de app niet meer
Mocht je het gebruikte emailadres (de username) niet meer weten, neem dan contact
op met de ledenadministratie via leden.administatie@flevo-nijkerk.nl

Mocht je je wachtwoord niet meer weten dan kan je via de app je wachtwoord
wijzigen door op het ‘ wachtwoord vergeten’ linkje te klikken.

Wat betekenen de symbolen in mijn overzicht?
Er staan een aantal symbolen achter een taak in je overzicht:

Er zijn nog onvoldoende vrijwilligers voor deze taak

Er zijn voldoende vrijwilligers voor deze taak

Er zijn vrijwilligers voor deze taak die willen ruilen

Je staat ingepland, maar je wil ruilen

Je bent ingeschreven voor deze taak


