KNKV App
Toevoegen/updaten foto voor digitale spelerskaart & privacy instellingen
Heb je de KNKV wedstrijdzaken App nog niet gedownload? Je vindt de app via App
store of Google Play.
Ben je 16+? Dan maak je een account aan met het e-mailadres waarmee je als lid
bent aangemeld bij De Vinken.
Ben je ouder/verzorgen van een jeugdlid? Dat doe je een account aan met
hetzelfde e-mailadres als waar jouw kind mee is aangemeld als lid van De
Vinken. Op deze manier heb je direct inzicht in de gegevens van jouw kind en heb je alle toegang tot
actuele informatie.
Digitale spelerskaart
De App bevat een digitale spelerskaart van alle spelers die zijn aangesloten bij de bond. Met deze
kaart zorgt het wedstrijdsecretariaat van administratieve zaken rondom wedstrijden, scheidsrechters
controleren met de app of de juiste spelers in het veld staan.
Onderdeel van de spelerskaart is een foto, die moet worden toegevoegd en met regelmaat worden
gewijzigd omdat je nu eenmaal ouder wordt en verandert. Je kunt de foto zelf toevoegen en wijzigen.
Een aantal jeugdteams heeft op de valreep nog individuele profielfoto’s gemaakt, zodat er voor de
spelerskaart een duidelijk foto in Vinkenshirt in de App gezet kan worden. Deze zijn dan gedeeld in
Team app. Is dat niet gelukt, dan is een andere duidelijke profielfoto ook prima te gebruiken.
Hoe wijzig je een foto van je kind?
-

Klik in het menu Algemeen op
‘Instellingen”

-

Ga naar “mijn kinderen”

Als je met de juiste gegevens bent ingelogd vind je hier de naam/namen van je kind/kinderen.
-

Klik op de naam van je kind
Als er al een foto is toegevoegd dan zie je deze direct in beeld. Zo niet, dan zie je een leeg
vakje.
Door op de foto of het lege vakje te klikken, kun je een foto vanaf je telefoon uploaden en
opslaan in de App.

Privacy instellingen
Onderaan op deze pagina kun je ook de privacy instellingen beheren. Er zijn daarvoor 4 niveaus:
1. Afgeschermd.
Naam en foto zijn dan uitsluitend zichtbaar voor officials, het wedstrijdsecretariaat en de
bond. Met deze instellingen verschijnt de naam van jouw kind ook niet bij de teamindeling
op de website. Daar verschijnt dan dat sommige spelers niet zichtbaar
2. Beperkt
De foto is dan uitsluitend zichtbaar voor officials, het wedstrijdsecretariaat en de bond. De
naam is wel zichtbaar in de App voor andere App gebruikers en verschijnt dan ook op de
teampagina op de website van De Vinken.

Op dit voorbeeld zie je die spelers
waarvan de naam wel zichtbaar is
en 2 spelers waarvan dat niet zo is.
Daarvan is de status afgeschermd.

3. Normaal
Naam en foto zijn dan zichtbaar voor officials, het wedstrijdsecretariaat en andere Appgebruikers. Je naam verschijnt op de teampagina op de website van De Vinken.
4. Open
Daarmee is hetzelfde zichtbaar als bij ‘normaal’, daarnaast worden gegevens ook getoond in
andere Sportlink applicaties.
Vragen? We helpen je graag!
Lukt het niet de foto te wijzigen? Of heb je problemen met het vinden van de gegevens van jouw
kind/kinderen? Laat het weten, dan helpen we je verder. Stuur dan even een berichtje naar:
Eric Kortz: internezaken@de-vinken.nl of Jelle Mul: muljelle@gmail.com

