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1 Inleiding
Deze handleiding is geschreven om de verenigingen uit te leggen hoe zij gebruik kunnen
maken van de mogelijkheid om in Sportlink Club een tweetal rapporten op te vragen over de
spelerspassen van hun spelers en welke informatie zij op deze rapporten kunnen vinden.
De rapporten die opgevraagd kunnen worden zijn:
 Lijst van spelers waarvan nog geen foto is gescand;
 Lijst van spelers waarvan de spelerspas verloopt.
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2 Lijst van spelers waarvan nog geen foto is gescand
2.1 Inleiding
Het rapport “Lijst van spelers waarvan nog geen foto is gescand” is een verbeterde versie van
het rapport dat in het verleden maandelijks per post naar de verenigingen werd verstuurd. Het
rapport geeft een overzicht van alle spelers voor wie de vereniging een aanvraagformulier heeft
ontvangen met het verzoek ons een pasfoto van de speler te sturen t.b.v. een nieuwe
spelerspas, maar van wie die foto nog niet door ons is ontvangen en/of gescand.
Nadat je het rapport hebt opgevraagd, wordt het in de vorm van een e-mail met bijlage naar een
door jezelf te kiezen e-mailadres gestuurd.

2.2 Rapport opvragen
Je kunt het rapport opvragen door in het menu van Sportlink Club te kiezen voor “Personen”,
gevolgd door “Lijst van spelers waarvan nog geen foto is gescand”:
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Het volgende scherm verschijnt in beeld:

Op dit scherm kun je een aantal parameters ingeven:

 Veld/Zaal
Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
 Veld + Zaal: het rapport bevat zowel de veld- als de zaalspelers van jouw vereniging
 Veld: het rapport bevat alleen de spelers die op het veld spelen
 Zaal: het rapport bevat alleen de spelers die in de zaal spelen
o Eigenlijk is deze keuze alleen van belang als bij jouw vereniging zowel veld- als
zaalvoetbal wordt gespeeld. Als bij jouw vereniging alleen op het veld wordt
gespeeld, maakt het niet uit of u voor “Veld” of voor “Veld +Zaal” kiest. Gaat het
om een zaalvoetbalvereniging, dan geldt hetzelfde voor de keuzes “Zaal” of
 “Veld+Zaal”.


Bestandsvorm
Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
 Pdf
 MS Excel
Hiermee geef je aan of je het rapport in pdf- of in MS Excel-formaat wil ontvangen.



Uw emailadres?
Hier geef je het e-mailadres op waarnaar het rapport moet worden verstuurd.
Het is niet mogelijk het rapport op te vragen zonder dit e-mailadres in te vullen.
Let op: er vindt geen controle plaats op het ingevoerde e-mailadres; kijk daarom goed of
je het juiste e-mailadres hebt ingetoetst voordat je het rapport daadwerkelijk opvraagt.

Selecteer nu de knop
.. Hierna wordt het rapport samengesteld en naar het opgegeven
e-mailadres verzonden. Let op: dit kan enige tijd in beslag nemen!
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2.3 Beschrijving rapport
Het rapport “Lijst van spelers waarvan nog geen foto is gescand”, bevat alle spelers waarvoor
geldt:
 Hij/zij is spelend lid van jouw vereniging
 Er is een aanvraagformulier voor een nieuwe pasfoto van hem/haar naar de vereniging
verstuurd
 Deze pasfoto is nog niet door de KNVB gescand
Als de pasfoto van een speler nog niet door de KNVB is gescand, betekent dit in veel gevallen
dat de vereniging de foto nog niet naar de KNVB heeft opgestuurd. Daarnaast is het mogelijk
dat de foto al wel onderweg of door de KNVB ontvangen is, maar nog niet is gescand.
Afhankelijk van wat je bij het opvragen hebt gekozen
 bevat het rapport gegevens van alleen de veldspelers, alleen de zaalspelers, of beide
 ontvang je het rapport in pdf- of in Excel-formaat.
De spelers staan op alfabetische volgorde gerangschikt op het rapport.
Voorbeeld

Vanwege privacy redenen
gegevens niet zichtbaar

De meeste gegevens op het overzicht spreken voor zich. De kolommen „Reden‟ en
„Aanvraagformulier bij andere vereniging‟ worden hieronder nader toegelicht.
Reden
Deze kolom vermeldt de reden waarom de KNVB een nieuwe foto van de speler bij de
vereniging heeft opgevraagd. Achter de reden staat tussen haakjes een datum:
 bij de reden “prolongatie” is dit de datum waarop de huidige pas van de betreffende speler
verloopt,
 bij de overige redenen is dit de datum waarop het aanvraagformulier naar de vereniging is
verstuurd
Aanvraagformulier bij andere vereniging
Als de speler bij jouw vereniging actief is op het veld en bij een andere vereniging in de zaal, of
andersom, kan het zijn dat de nieuwe pasfoto bij die andere vereniging is opgevraagd. Deze
foto zal dan ook worden gebruikt voor de nieuwe spelerspas die betreffende speler nodig heeft
om bij jouw vereniging te mogen voetballen.
In dat geval staat de naam van de (andere) vereniging die de foto moet aanleveren, in deze
kolom vermeld.
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3 Lijst van spelers waarvan de spelerspas verloopt
3.1 Inleiding
Dit rapport toont de spelers van jouw vereniging van wie de spelerspas binnen een bepaalde
periode verloopt. Deze periode kun je zelf opgeven.
Na het opvragen van het rapport ontvang je dit in een bijlage per e-mail.

3.2 Rapport opvragen
Selecteer in het menu “Personen” de optie “Lijst van spelers waarvan de spelerspas verloopt”:

Het volgende scherm verschijnt in beeld:

In dit scherm kun je een aantal parameters ingeven:


Veld/Zaal
Zie voor uitleg paragraaf 2.2.



Vervaldatum pas van
Begindatum van de periode. Deze staat standaard op de datum van vandaag, maar pas je
desgewenst aan. De datum mag niet in het verleden liggen en het formaat is DD-MMM-JJJJ
(D=dag, M=maand, J=jaar)
Bijvoorbeeld:
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invoer „09-02-2011‟ zet het systeem (na een TAB) automatisch om in: „09-feb-2011‟.


Vervaldatum pas t/m
Einddatum van de periode. Deze staat standaard op de laatste dag van het lopende
seizoen, maar pas je desgewenst aan. De datum mag niet voor “vervaldatum pas van”
liggen en het formaat is als hierboven omschreven..



Bestandsvorm
Zie voor uitleg paragraaf 2.2.



Uw emailadres?
Zie voor uitleg paragraaf 2.2.

Na het ingeven van bovenstaande parameters vraag je het rapport definitief aan door op
te klikken. Hierna wordt het rapport samengesteld en naar het opgegeven e-mailadres
verzonden.
Let op: dit kan enige tijd in beslag nemen!
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3.3 Beschrijving rapport
Het rapport “Lijst van spelers waarvan de spelerspas verloopt” bevat alle spelers waarvoor
geldt:
 hij/zij is spelend lid van jouw vereniging,
 de vervaldatum van zijn/haar spelerspas voor het veld en/of de zaal valt binnen de door
opgegeven periode.
Let op: ook spelerspassen die in de opgegeven periode zouden verlopen, maar inmiddels zijn
vervangen door een nieuwe pas, staan op het rapport. Je herkent deze gevallen aan de status
“nieuwe pas uitgegeven”.
Afhankelijk van wat u bij het opvragen hebt gekozen
 bevat het rapport gegevens van alleen de veldspelers, alleen de zaalspelers, of beide
 ontvangt u het rapport in pdf- of in Excel-formaat.
De spelers staan op volgorde van vervaldatum huidige pas, en daarbinnen alfabetisch
gerangschikt, op het rapport.
Voorbeeld

Vanwege privacy redenen
gegevens niet zichtbaar

De meeste gegevens op het overzicht spreken voor zich.
Status
Deze kolom vermeldt de fase waarin het proces voor een nieuwe spelerspas voor betreffende
speler zich bevindt:
 nog geen aanvraagformulier
de vervaldatum van de spelerspas ligt zo ver in de toekomst dat het proces voor het
aanvragen van een nieuwe pas nog niet is begonnen.
 aanvraagformulier verzonden
er is een aanvraagformulier naar jouw vereniging verstuurd met het verzoek een recente
pasfoto in te leveren, maar deze foto is nog niet door de KNVB ontvangen en/of gescand;
spelers met deze status zul je ook terugvinden op het rapport “Lijst van spelers waarvan
nog geen foto is gescand”.
 aanvraagformulier verzonden naar <naam andere vereniging>
deze status is dezelfde als “aanvraagformulier verzonden”, met als enige verschil dat het
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formulier niet naar jouw vereniging is verstuurd, maar naar de vereniging waar betreffende
speler het andere speltype (veld/zaal) beoefent.
foto gescand
er is een foto van deze speler door de KNVB ontvangen en gescand; ca. 4 weken voor de
vervaldatum van de bestaande spelerspas zal de nieuwe pas worden aangemaakt.
nieuwe pas uitgegeven
de „oude‟ spelerspas verloopt op de genoemde vervaldatum, maar inmiddels is het proces
voor de nieuwe pas afgerond en is de nieuwe pas inmiddels naar jouw vereniging
verstuurd.
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Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Woudenbergseweg 56-58 3707 HX Zeist
Postbus 515 3700 AM Zeist
t: 0343 49 92 11
f: 0343 49 91 99
e: amateurvoetbal@knvb.nl
Bank: NL89INGB0670000116
BTW: NL002691346.B01
KvK: 40478591 Utrecht

Handleiding Rapportages Spelerspas in Sportlink Club

12

