Handleiding Login beheren en spelerslijst consulteren
Vanaf 20/05/2020 zullen 2 nieuwe icoontjes verschijnen op de clubwebsite van ons verbond.

“Gebruikers toevoegen” en ”Spelers beheren”
Wanneer men klikt op het icoontje “gebruikers toevoegen / aanpassen”
Komt men in het volgende scherm:

Tot op heden had enkel de secretaris een login met paswoord.
De secretaris kan, indien nodig, andere personen toegang geven tot de gegevens van zijn ploeg op de
website van Kavvv-VB-OV. Dit kan hij bepalen in bovenstaand venster. Hij vult naam, voornaam, gsmnummer en email in van een persoon, men selecteert de ploeg indien hij of zij enkel verantwoordelijk is
voor één ploeg, druk op toevoegen, en de desbetreffende persoon zal verschijnen in de lijst onder of
boven de naam van de secretaris. Het veld “Speler” vult men niet in. Wanneer men dan op Reset drukt
ontvangt deze persoon een wachtwoord en login via email.
De secretaris verleent de bevoegdheden aan de bijkomende personen met login. Lees aandachtig de
uitleg.
Spelersbeheer: indien actief kan deze persoon spelers afschrijven.
PushSpeler: is voorlopig niet actief
Indien men klikt op “Terug” komt men op het hoofdscherm.

Indien men op het hoofdscherm klikt op “Spelers beheren” komt men in het volgende scherm.

Men beschikt over een lijst van alle aangesloten leden en spelers. Sommige leden verschijnen in het rood.
Dit wil zeggen dat hun rijksregisternummer (RRN) nog niet of fout is ingevuld.
Door te klikken in het kadertje bij het begin van de rij kan men een speler selecteren. Eenmaal
geselecteerd, kan men de speler afschrijven, of indien in het rood, zijn RRN invullen. Spelers en
bestuursleden die in het rood verschijnen moeten hun RRN correct inbrengen anders zijn ze niet
speelgerechtigd of kunnen ze geen functie uitoefenen op het wedstrijdblad.
Indien men op “Excel” of “PDF” klikt bekomt men de volledige lijst van aangesloten leden.

