Aan alle leden en vrijwilligers,

Zoals in de Algemene Leden Vergadering is gemeld start Korfbal Vereniging HKC met
gebruik maken van de KNKV sportlink app.
Veel spelers en vrijwilligers gebruiken reeds deze app voor informatie over de
wedstrijden, zoals programma en wedstrijdformulier.

het

Nu de app ook gebruikt gaat worden voor de invulling van de vrijwilligerstaken, wordt het belangrijk
dat deze juist gebruikt kan worden.
Als u lid bent van HKC, en uw e-mailadres is bekend, dan is er geen wijziging nodig, en kunt u de app
gebruiken voor informatie over het programma van de teams, standen enz.
Bent u vrijwilliger, dan werkt de app ook als u geregistreerd bent.
De functie van de module vrijwilligerstaken werkt dan nog niet.
Voor het gebruikmaken van deze module is het nodig om u als relatie van HKC toe te voegen aan
sportlink. Aanmelden als relatie kunt u doen via het e-mailadres secretaris@hkc-korfbal.nl
Als u al als vrijwilliger actief bent voor HKC, dan wordt u als relatie toegevoegd aan Sportlink en zal
de module voor u zichtbaar zijn.
U ontvangt reeds berichten waarin gemeld wordt dat de taak die u afgesproken heeft aan u is
toegewezen.

Installeren APP op je telefoon.

Ga naar de APP-store op je telefoon.
Zoek naar KNKV-korfbal. Druk op download.
En de app wordt geïnstalleerd.

Druk op open en de app wordt geopent.

Eerste keer inloggen in KNKV korfbal app.
Als u de app opent verschijnt het KNKV logo met daaronder 2 opties.
Registreren en Inloggen.
Als dit uw eerste keer is dat u inlogt, kies dan voor registreren.
Vul het e-mailadres in waar u mee wilt inloggen en kies een
wachtwoord.
Als boven in uw scherm Gebruikersnaam is reeds bekend verschijnt,
Ga dan terug met het pijltje linksboven in uw scherm en kies voor
inloggen, vul uw e-mailadres en wachtwoord in en volg de instructies
op het scherm.

Eerste keer instellen Vrijwilligerstaken.
Als de KNKV-app geopend is verschijnt het volgende scherm.
Klik nu op de 3 oranje streepjes

Waarna het onderstaande scherm verschijnt.

Als Persoonlijk en/of Vrijwilligerstaken niet aanwezig zijn,
controleer dan of u ingelogd bent als gast. Zo ja, dan graag het
e-mailadres waar u mee in wilt loggen vermelden aan
secretaris@hkc-korfbal.nl

Als u bent aangemeld is opnieuw inloggen voldoende.
Vrijwilligerstaken optie
Kies Vrijwilligerstaken onder persoonlijk en het
volgende scherm verschijnt.

Status geeft aan hoeveel punten u verzameld heeft, en wat de ingepland taken opleveren in punten.

Instellen mijn beschikbaarheid.
Kies mijn beschikbaarheid en stel de dagen en tijden in waarop je beschikbaar bent voor HKC.

Dit geeft een weekoverzicht weer waarin u aan kunt geven
wanneer u beschikbaar kunt zijn voor vrijwilligerstaken bij
HKC.
Wijs op de dag en deze wordt actief of niet, groen is actief.

Wijs op de linkse tijd en stel de tijd
waarvan af je beschikbaar bent en
wijs op de rechtse tijd om uw eindtijd
aan te geven.
Via wijzen op het pijltje linksboven komt u terug bij het vorige scherm.
Instellen voorkeurstaken.
Kies mijn taken onder persoonlijk en u ziet het volgende scherm.

Door links de schuif te kiezen kunt een taak
activeren, groen is actief.
Die taken kunt u dan toegewezen krijgen of
zelf inschrijven op een taak.

Inschrijven op beschikbare taken.
Inschrijven op een taak gaat via programma onder persoonlijk.
Kies programma, controleer onder filters of
vrijwilligerstaken actief is. (groen).

Als vrijwilligerstaken actief is kunt u in het programma de beschikbare taken zien.
Kiest u een taak, dan verschijnt het scherm rechts en kunt u onderin inschrijven. Via het programma
kunt u ook wisselen van taak door de pijlen te kiezen.
U biedt dan uw taak aan om te ruilen.
Kies u nogmaals voor de pijlen dan schrijft u in voor deze taak.

Berichten verstuurd uit de KNKV-app.
Vanuit de app worden berichten gestuurd, om u te laten
weten dat uw vrijwilligerstaak binnenkort op het programma
staat. Dit gebeurt 3 dagen en 1 dag voorafgaan aan de
ingeplande taak.
Of een bericht waarin wordt aangegeven dat u een taak heeft
toegewezen gekregen, zoals hiernaast.
Deze berichten worden verstuurd via de app of via de e-mail.
Berichten zoals hiernaast verschijnen dan in de app.

Voor ouders jeugdleden.
Bent u ouder van een van de jonger leden, en gaat u een taak uitvoeren, dan kunt u bericht krijgen
via de het account wat gekoppeld is aan het geregistreerde e-mailadres van uw kind.
Als dat niet gewenst is, is het mogelijk om als relatie van HKC geregistreerd te worden op uw eigen
naam met een eigen e-mailadres. (E-mail: secretaris@hkc-korfbal.nl)
De taken die als eerste worden toegekend hebben allen te maken met de kantine commissie.
Het gaat dan om bardienst, keukendienst, keukenhulp en was-dienst.
Tineke Sterrenburg zal deze taken namens de kantine commissie beheren.

Andere taken volgen later.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

