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Korte uitleg ingave verantwoordelijken en inschrijven ploegen

Op de VVB site rechts op de link klikken naar de clubadministratie (Zie blauwe pijl)

Geef je gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen.

Dit welkom scherm krijg je dan (met jouw naam).

Rechts boven (doch links van de rode knop) zie je het seizoen dat open staat ( in dit geval seizoen 2015-
2016)  Voor het komende seizoen, selecteer je hier bv. 2016-2017
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Als je het juiste (volgend) seizoen gekozen hebt, klik je op het tabblad inschrijvingen.

Je krijgt een overzicht van de reeds ingegeven ploegen voor het seizoen dat rechts boven aangeduid is.

In het midden kan je kiezen: "+ nieuwe ploeg inschrijven"

Je kan nu alle velden invullen aangaande de ploeg (Opgelet: als je meerdere ploegen in een reeks wilt
inschrijven, geef dan in de ploegnaam steeds de letter A,B,C mee bij het invullen).

In het veld "Weken waarin gespeeld" geef je aan of een ploeg altijd kan thuis spelen, enkel even weken(X)
of oneven weken (Y) (BV heren in week X, dames in week Y wegens te weinig kleedkamers). Deze keuze
betekend:
- Teams A en B die beide in de ‘even’ groep zitten spelen op dezelfde dag/weekend.
- Teams A en B die beide in de ‘oneven’ groep zitten spelen op dezelfde dag/weekend.
- Een team A dat in ‘even week’ zit en een team dat in ‘oneven week’ zit spelen niet in hetzelfde weekend
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Deze keuze betekend niet dat het team alleen maar in even/oneven weken speelt speelt. Indien de zaal
alleen beschikbaar is in even/oneven weken, dan dien je dat bij de zaalbeschikbaarheid aan te geven.

In het tweede kader kan je verantwoordelijken aanduiden voor die ploeg (bv.: Diegene die de
wedstrijdwijzigingen regelt voor die ploeg)

Als je naar een nieuwe sporthal gaat ( nog niet gekend in het lijstje) kan je in het 2-de veld korte
omschrijving ingeven. Je moet de sporthal zelf wel laten opnemen door de competitie verantwoordelijke en
ook de Homologatie zo nodig nog aanvragen.

Als je bevestigd, komt de ploeg in het overzicht te staan. Als je op de ploegnaam klikt, kan je eventuele
gegevens nog aanvullen of wijzigen.

Eenmaal je ploegen ingegeven, kan je in de rechter TAB "Ploeg planning" openen en daar de beperkingen
naar kalenders en sporthallen:

Klik op voorwaarde toevoegen om bv Ploeg A en ploeg B een voorwaarde in te geven.

Hieronder zie je dat ik 1 voorwaarde ingegeven en bevestigd heb, de 2de ingegeven maar nog niet
bevestigd (voorwaarde toevoegen met groene knop).

De eerste voorwaarde kan ik wissen door op het vuilbakje rechts te drukken.
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Je krijgt hier in 1 lijst alle opgegeven voorwaarden.
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LET OP:

- Voorwaarden mogen elkaar niet tegenspreken (vb bij de ploeg aangegeven dat heren in even week
en dames in oneven week, en in de planning zelfde dag thuis opgeven is tegenstrijdig. In dit geval
zullen we zelf voorwaarden moeten wissen om toch kalenders te kunnen genereren. Dus zelf even
checken!!

- Met de voorwaarden kun je fijn maziger aangeven welke ploegen wel/niet tegelijk mogen spelen
dan het gebruik van de even/oneven groepen. Echter, indien je dit voor al je ploegen moet doen is
het ook veel meer werk. Indien je de teams in tweeen wilt delen, dan kun je beter de even/oneven
indeling gebruiken.

Wees zuinig met opgeven van beperkingen!

Als je de tab "Onbeschikbaarheid Sporthallen" aanklikt, kan je data/weekends opgeven dat de sporthal niet
ter beschikking is, er moet hierbij steeds een reden opgegeven worden.

Bij het genereren van de competitiekalenders zal zoveel mogelijk met de opgegeven beperkingen rekening
gehouden worden (waar dat lukt).
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Voor sommigen nieuw is de tab "Club info"

Onder tab "BLOSO Rapportering" kan je je gediplomeerde trainers opgeven, je VZW gegevens, ...

Onder de tab "Afgevaardigden" kan je een aantal personen machtigingen geven om bv enkel
wedstrijduitslagen door te geven, wedstrijdwijzigingen aan te vragen of goed te keuren, ...

Klik (2x) op veldje "Selecteer hier een lid om toe te voegen" en je krijgt de lijst van de leden ( alfabetisch op
familienaam). Kies een lid dat je een machtiging wilt geven en druk op Toevoegen knop:
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Kruis aan (klik op blokje) wat je deze persoon wil toestaan. Als je dit enkel voor 1 ploeg wil toestaan aan die
persoon, selecteer dan de ploeg door op veldje "alle reeksen" te klikken en de ploeg te selecteren.

Opgelet, je kan elk lid maar 1 machtiging geven (dus enkel 2 ploegen gaat niet, dan moet je de optie alle
reeksen laten staan)

Als je terug gaat naar dit scherm, zie je alle machtigingen staan. Je kan een machtiging wissen door op het
vuilbakje ernaast te klikken.

Onder de tab "Ledenbeheer heb je je nieuwe leden in het verleden ingegeven.

Onder de tab "Wedstrijden" zal je komend seizoen ook de wedstrijdkalenders kunnen terug vinden.


