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hoe werkt het aanmelden voor een vrijwilligerstaak?  

  

Zorg dat je de voetbal.nl app actief hebt    

De registratie en afhandeling zijn zichtbaar gemaakt in de Voetbal.nl app. In de Voetbal.nl app kun je 
zien wat je vrijwilligersinstellingen zijn, kun je voorkeurstaken opgeven, kun je aangeven wanneer je 
beschikbaar bent en kun je je inschrijven op roosterdiensten. Het is daarom belangrijk dat je de app 
op je smartphone geïnstalleerd hebt! 

We hebben ervoor gekozen de taken onder de ouders/wettelijk vertegenwoordigers te registreren. 
Het is daarom belangrijk dat je een Voetbal.nl app account hebt/maakt die je koppelt aan dit account 
in de ledenadministratie. Dit doe je door het emailadres te gebruiken waarmee je bekend bent 
gemaakt in de ledenadministratie. 

Dit is in de meeste gevallen het emailadres wat bij je kind geregistreerd staat (veelal opgegeven bij 
aanvang lidmaatschap). Stuur een email naar info@svbaarnvoetbal.nl als je het niet weet of het lukt 
niet. Vermeld dan even je naam en de naam/namen van je kind(eren)! Dan kunnen we het makkelijk 
opzoeken. 

Indien je problemen ondervindt bij het gebruik van de app laat het weten door een email te sturen 
naar vrijwilligers@svbaarnvoetbal.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen. 

Indien je de app nog niet hebt geïnstalleerd: 
De Voetbal.nl app kan worden gedownload in de Apple Store en in de Google Play Store. 
Als je de Voetbal.nl app geïnstalleerd hebt zal er gevraagd worden om je te registreren of in te 
loggen. 

De volgende situaties kunnen zich voordoen. 

1. Je hebt al een account van Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het 
inloggen wordt er wel gevraagd om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het 
emailadres gebruikt waarmee je bij S.V. Baarn in de ledenadministratie bekend bent. Weet je 
hem niet, vraag hem op via info@svbaarnvoetbal.nl.  

2. Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er 
wederom voor dat je een emailadres gebruikt waarmee je bij de ledenadministratie bekend 
bent. Weet je hem niet, vraag hem op via  info@svbaarnvoetbal.nl. 

3. Je hebt een bestaand account bij Voetbal.nlwaarvan je de inloggegevens niet meer weet en 
daarmee het aanmaken van een nieuw account belemmert. Stuur een email 
naar  info@svbaarnvoetbal.nl. 

4. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. Je kunt dit account gewoon 
gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd, mits het 
emailadres waarmee je in de ledenadministratie bekend bent is gekoppeld. 
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Meerdere kinderen lid bij S.V. Baarn? 
Heb je meerdere kinderen bij S.V. Baarn voetballen en is je emailadres gekoppeld aan meerdere 
leden? Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor wie je wilt inloggen. Op 
deze manier krijg je alle relevante teaminformatie voor dit lid te zien. Switchen naar een ander lid 
kan door in het menu te kiezen voor Instellingen, Persoon kiezen (Als ouder ben je dus ook lid, 
vrijwilligers lid.) 
 

Beschikbaarheid en interesse opgeven 
 

Startscherm Voetbal.nl app 

Stel eerst in op welke tijden je vrijwilligerswerk wilt doen en welke taken je wilt vervullen. Klik 

op de streepjes   

 

  

 

 

 

 

 

 

Als het goed is, zie je nu vrijwilligerstaken staan.  Klik op vrijwilligerstaken.  
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Bij ‘status’ zie je hoeveel punten je nog moet halen.  Bij ‘mijn beschikbaarheid’ kun je aangeven 

wanneer je beschikbaar bent en bij ‘mijn taken’ kun je uit de taken kiezen waar je interesse in hebt.   

 

 

Hier kun je aangeven op welke dagen je beschikbaar bent en de tijdstippen om je vrijwilligerstaken te 

verrichten.  Je kunt de schuifjes aan- en uitzetten en de tijdstippen aanpassen.  
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Door het schuifje aan of uit te zetten kun je aangeven voor welke taak je belangstelling hebt.  In de 

loop van het seizoen komen er meer taken beschikbaar.   
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Inschrijven op een taak 
Ga naar het startscherm van de voetbal.nl app en klik op persoonlijk en de agenda van de 

vrijwilligerstaken wordt beschikbaar.   
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Als er een dag en tijdstip is dat je de vrijwilligerstaak wilt uitvoeren klik op rondje.   

 

Om je inschrijving van de vrijwilligerstaak definitief te maken.  Klik op ‘klik om in te schrijven’ en 

accepteer de melding. 
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Taken filteren 

Naast het programma van de wedstrijden komen vrijwilligerstaken standaard in het programma 

overzicht. Het is mogelijk om deze uit te filteren zodat deze niet meer zichtbaar zijn. Klik op 

Programma Filters uit > Vrijwilligerstaken 
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Vragen? 
 
Vragen over taken? 
Vragen over inhoud, planning etc. van de vervullen taken kun je stellen bij de verantwoordelijk 
taakbeheerder. Voor kantine diensten kun je terecht bij Michel of stuur een mail naar 
kantinebeheerder@svbaarnvoetbal.nl. 
 
Overige vragen? 
Andere vraag over het vrijwilligerssysteem, beleid etc.? Op onze website staan de veel gestelde 
vragen. Staat je vraag er niet tussen dan kun je een mail sturen naar vrijwilligers@svbaarn.nl.  
 

Bedankt voor je medewerking! 

Met sportieve groet, 
Werkgroep vrijwilligerscommissie S.V. Baarn 
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