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Storingen, foutmeldingen en/of gebruikersvragen kun je op elk moment 
melden via www.sportlink.com/helpdesk. Tijdens kantooruren is de 
Sportlink Servicedesk ook telefonisch bereikbaar op 088-7700500. Voor 
officials en voetbalgerelateerde vragen zijn de districtsmedewerkers het 
aanspreekpunt. 

http://www.sportlink.com/helpdesk


 
1.1 | Maart 2013 

Handleiding KNVB e-mail in Sportlink Club 3 

Inhoud 

1 Inleiding ........................................................................................................................ 4 

2 Gebruik KNVB E-mail (Sportlink Club) ........................................................................ 5 

2.1 Onderhoud doorstuuradressen .................................................................................... 5 

2.2 Verenigingsemail KNVB Sportlink Club applicatie ....................................................... 8 

2.2.1 Toekennen rol verenigingsemail ................................................................... 8 
2.2.2 Inzien  KNVB e-mail ...................................................................................... 9 

 
  



 
1.1 | Maart 2013 

Handleiding KNVB e-mail in Sportlink Club 4 

1 Inleiding 
Deze handleiding is bestemd voor de secretarissen van de verenigingen. Alleen iemand met de 
rol „Administrator‟ in Sportlink Club kan doorstuuradressen instellen. 
 
Het besloten e-mailsysteem is een systeem dat wordt gebruikt om ad hoc of periodiek 
informatie te verstrekken aan de verenigingen (en via het Official Portaal [OP] ook aan officials). 
 
Standaard is het systeem zo ingericht dat de KNVB alleen berichten verstuurt naar een vast e-
mailadres. Het e-mailadres bestaat uit de relatiecode@club.knvb.nl. Bijvoorbeeld: 
BBBB00A@club.knvb.nl.  
 
Een ander onderdeel van het besloten e-mailsysteem is dat de verenigingen doorstuuradressen 
kunnen instellen. De doorstuurmogelijkheid zorgt ervoor dat de wedstrijdwijzigingen, financiële 
post, digitale tuchtbrieven of andere correspondentie automatisch wordt doorgestuurd naar de 
privé e-mailadressen van kaderleden in de vereniging. 
 

Voor verenigingen is de e-mailbox opgenomen in Sportlink Club. Naast het lezen van de e-
mailberichten kan de vereniging ook de doorstuuradressen beheren in Sportlink Club.  

 
Deze handleiding beschrijft het gebruik van het besloten e-mailsysteem in Sportlink Club. 
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2 Gebruik KNVB E-mail (Sportlink Club) 

2.1 Aanpassing abonnementstructuur 

Op 26 maart 2013 heeft de KNVB onderstaande wijzigingen doorgevoerd: 

1. Het aantal abonnementen wordt uitgebreid met vijf nieuwe doelgroepgerichte 
abonnementen. 

2. Twee abonnementen krijgen een andere naam.  
3. Het niet meer gebruikte abonnement (Algemene Berichten) wordt verwijderd. 

Het doel van deze verandering is om binnen de vereniging de juiste personen te bereiken. Nu 
wordt geconstateerd dat niet altijd de juiste clubvrijwilliger wordt bereikt. Door de nieuwe 
abonnementenstructuur moet dit verbeteren. Als de vereniging dit goed instelt 
(doorstuuradressen), dan komt de informatie automatisch bij de juiste personen in de mailbox! 

Ingangsdatum nieuwe abonnementen 

Let op! Tot en met 1 mei 2013 stuurt de KNVB de berichten naar het abonnement 
„Bestuursberichten‟ (voorheen overige Post). Na 1 mei stuurt de KNVB de e-mailberichten naar 
onderstaande gewijzigde en nieuwe, met doorstuuradressen, ingevulde abonnementen: 

2.2 Welke abonnementen zijn in gebruik? 
 Wedstrijdwijzigingen Veld 

De informatie is bedoeld voor het wedstrijdsecretariaat. Wijzigingen na publicatiedatum 
van veldvoetbalwedstrijden zijn weergegeven in de e-mail. 

 Wedstrijdwijzigingen Zaal 
De informatie is bedoeld voor het wedstrijdsecretariaat. Wijzigingen na publicatiedatum 
van zaalvoetbalwedstrijden zijn weergegeven in de e-mail. 

 Digitale tuchtbrieven 
Tuchtinformatie (schorsingen, uitsluitingen, rode kaarten etc.) ontvangt de vereniging op 
dit abonnement. 

 Financiële Post 
De informatie is bedoeld voor de penningmeester van de vereniging en personen die 
zich met financiën bezighouden. 
Voorbeeld: hoogte termijnbedrag, inleveren jaarverslag. 

 Jeugdvoetbal 
De informatie is bedoeld voor clubvrijwilligers die betrokken zijn bij het jeugd 
veldvoetbal, zoals de jeugdvoorzitter, secretaris jeugdvoetbal, bestuurslid jeugdzaken 
en/of de afdelingscoördinatoren jeugd. 
Voorbeeld: over Jeugdvoetbaldagen, straat- en schoolvoetbal of kortingsactie jeugd 
m.b.t. tickets Nederlands. 

 Seniorenvoetbal 
De informatie is speciaal bedoeld voor clubvrijwilligers die betrokken zijn bij het 
senioren veldvoetbal, zoals de wedstrijdsecretaris senioren, wedstrijdsecretaris lagere 
elftallen. 
Voorbeeld: Informatie over aanmelding 7x7 35/45+ voetbal, promotie/degradatie 
aanpassingen. 
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 Meisjes/vrouwenvoetbal 
De informatie is speciaal voor clubvrijwilligers in het meisjes/vrouwen veldvoetbal. 
Voorbeeld: Mailings over KNVB Vriendinnendag, uitnodiging voor een 
themabijeenkomst meisjes/vrouwenvoetbal of tickets voor BeNeLeague / Nederlands 
Vrouwenelftal wedstrijden. 

 Voetbaltechnische Zaken  
De informatie betreft specifieke informatie over Voetbaltechnische zaken. Deze is 
bestemd voor uw trainer/coaches, bestuurslid technische zaken, technisch 
jeugdcoördinator, etc. 
Voorbeeld: Mailings over trainingsvormen, trainerscursussen, e.d. 

 Webmaster 
Mailings speciaal gericht aan de webmaster van de vereniging. De webmaster wordt 
hierbij gezien als degene die de verenigingswebsite bijhoudt. Dit abonnement is 
bedoeld om kant-en-klare, opgemaakte (tekst en/of banner), die gereed is voor 
publicatie, te mailen naar de webmaster. De webmaster wordt dan verzocht deze tekst 
te plaatsen op de verenigingswebsite. Omdat ook berichten uit andere abonnementen 
geschikt kunnen zijn voor publicatie op de verenigingswebsite, adviseert de KNVB de 
verenigingen de webmaster ook in andere abonnementen bij de doorstuuradressen op 
te nemen. 

 Bestuursberichten (voorheen overige Post – veld) 
Mailings speciaal gericht aan de leden van de verenigingsbesturen over 
bestuursaangelegenheden bij veldvoetbalverenigingen. 
Voorbeeld: Uitnodigingen voor de regiovergaderingen, kleinschalige bijeenkomsten, 
bestuursmededelingen. 

 Zaalvoetbal (voorheen overige Post – zaal) 
Mailings over alle soorten zaalvoetbalonderwerpen. Binnen het zaalvoetbal wordt in de 
mailings (nog) niet het onderscheid gemaakt in doelgroepen. 

 

2.3 Onderhoud doorstuuradressen 

Gebruikers met de rol „administrator‟ of de gebruikersnaam „beheer‟ kunnen de 
doorstuuradressen onderhouden: 

1. Ga naar het menu-item Vereniging  Beheer  Abonnementen. Het volgende scherm 
verschijnt: 
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2. Dubbelklik op het betreffende abonnement. Het onderstaande scherm verschijnt. Hier 
kun je doorstuur e-mailadressen toevoegen of verwijderen. 

 
 

3. Klik op . Het onderstaande scherm verschijnt: 

 

4. Vul het e-mailadres in 

5. En klik op . 
6. Een vervallen doorstuuradres verwijder je door in het scherm [Doorstuuradressen] het 

vervallen e-mailadres te selecteren en met behulp van  te verwijderen. 
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2.4 Verenigingsemail KNVB Sportlink Club applicatie 

2.4.1 Toekennen rol verenigingsemail 
De KNVB stuurt de verschillende type e-mail (financieel, tucht, wedstrijdwijzigingen en overige 
post) standaard naar het KNVB-e-mailadres. 
 
Alleen Personen met de rol “Verenigingsemail” hebben toegang tot de KNVB-emailbox. Het 
toekennen van deze rol gaat als volgt: 

1. Start de KNVB Club Applicatie. Voer de juiste gebruikersnaam en wachtwoord in. 
2. Start nu de module gebruikersbeheer via Vereniging Onderhoud  

gebruikersbeheer. 
 

  
 

3. Dubbelklik in de rij van de gebruiker die het DWF gaat gebruiken. 
4. Het volgende scherm verschijnt: 
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5. Activeer in dit scherm het vinkje bij de regel “Verenigingsemail” en bevestig nu met de 

knop . 
 

2.4.2 Inzien  KNVB e-mail 
 
Gebruikers met de rol “verengingsemail” kunnen de mailbox als volgt starten: 
 

1. Start de KNVB Club Applicatie. Voer de juiste gebruikersnaam en wachtwoord in. 
2. Start nu de module gebruikersbeheer via Vereniging Verenigingse-mail Inbox. 

 

 
 

3. Het volgende scherm verschijnt: 
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4. Selecteer nu een bericht. In het onderste gedeelte is de inhoud van het bericht 
zichtbaar: 
 

 
 
De knoppen op het scherm hebben de volgende betekenis: 

  opnieuw ophalen e-mail   verwijderen bericht 

  1
e
 pagina   vorige pagina  volgende pagina   laagste 

pagina. 
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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 


