
KAVVV & FEDES 
voetbal Vlaams-Brabant &

Oost-Vlaanderen
Start vergadering om 20:00

Spreker: Jean Timmermans



Agenda

• Verwelkoming ( Voorzitter Albert Gryseels )

• Nieuwe website

• De club-inlog-pagina (CIP)

• Het wedstrijdblad

• Resultaten meedelen ( via app SJOT )

• Slot



Verwelkoming 
door de 
voorzitter
Albert Gryseels



Nieuwe Website

Goal

Kalender

Club-inlog-pagina



De club-inlog-pagina (CIP)



Het oude wedstrijdblad



De nieuwe wedstrijdbladen

thuisploeg Bezoekers



Wedstrijdblad aanmaken

• Via onze website (op het slotje)

• Inloggen met emailadres en paswoord

• Op de club-inlog-pagina klikken op “wedstrijden beheren”



• Blanco SR-bladen printen

• Bekijken van vorige wedstrijden

• Vanaf 5 dagen voor wedstrijd kan men het SR-blad invullen



• Spelers selecteren

• Vanaf speeldag 2 kan men de opstelling van een vorige wedstrijd 
kopiëren.



• Selecteer max 15 spelers

• Speler in het rood is geschorst

• Men kan een geselecteerde speler terug verwijderen

• Op het terrein kan men nog 3 spelers vervangen

• Printen van het wedstrijdblad



• Rugnummers

• Kruisje effectief of reserve

• CRT voor de SR

• NA/NG, niet aanwezig of niet gespeeld

• Namen van verantwoordelijken ploeg 
invullen

• ID-kaarten en wedstrijdblad 
overhandigen aan scheidsrechter 15 
minuten voor de wedstrijd

• Niet spelen zonder ID-kaart



Na de wedstrijd: meedelen resultaat

• Niet via telefoon naar Gaston

• Maar via app “SJOT” op smartphone



Resultaten meedelen

• Installeer de app KAVVV SJOT

• Via App Store of Play Store

• Log in met uw email en paswoord
• Hetzelfde als op de website



Na de wedstrijd

• Scheidsrechter vult wedstrijdblad in
• Resultaat, gele en rode kaarten, vervangingen, …

• Alle partijen tekenen de wedstrijdbladen

• De thuisploeg deelt de uitslag mee via de app “SJOT” (Smartphone)

• Log in met email en paswoord (zelfde als op website)

• Internet verbinding is verplicht

• Enkel op de dag zelf ziet men de wedstrijden



• De thuisploeg geeft de uitslag in

• Meld hoe de wedstrijd verlopen is
• Normaal, afgelast, forfait, stopgezet

• Nadien klikt men op opslaan.



• Vervolgens neemt men minstens 2 foto’s
• Wedstrijdblad thuisploeg

• Wedstrijdblad bezoekers

• Indien er geen internetverbinding is, foto’s 
nemen op de klassieke manier, nadien op 
een plaats met internet via fotobibliotheek 
de foto’s toevoegen.

• Men ziet het aantal genomen foto’s

• Resultaat van de foto’s 



• De bezoekers kunnen enkel de resultaten raadplegen.

• De scheidsrechter neemt de papieren versie mee en bewaart deze 
thuis tot het einde van het seizoen.

• Deze kunnen opgevraagd worden indien er twijfels zijn.

• Indien er geen officiële scheidsrechter aanwezig is, bewaart de 
secretaris van de thuisploeg de papieren versie van de 
scheidsrechterbladen.



Slot

• Hartelijk dank

• Na de wedstrijd, doe de administratie tezamen

• 2de infovergadering organiseren op 1 september

• Alle info is terug te vinden [info] – [handleidingen]

• Opmerkingen presentatie: secretariaat@kavvv-vb-ov.be


