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SUBSPONSOREN DFO ’20 
Baets Handel & Transport, Paul Beek Horen&Zien, Hansen Dranken, Grandcafé Bie de Tied, Multisign2, Exitable, Intrak Weert, BIC2 belastingadvies, 
Jumbo Supermarkt Roel Heerschap Heel, W. Steuten Timmerbedrijf, Van Geleuken Infra, Scissors & Co, Clerkx Bloembinders, Summa adviesgroep, 

Autobedrijf Ton Kerkhoffs Geleen, Wijen Transport, Klussenbedrijf Paul Schreurs, Van Heur Bouw & Onderhoud, BLM Wegenbouw, Technisch 
installatiebedrijf V.O.F. van Wandelen, HB Logistiek, Royal Donuts Roermond 

DFO ’20   

Door Fusie Ontstaan 

CiT-REGLING: HANDLEIDING GEBRUIK VOETBAL.NL APP 
 

ALGEMEEN 
De Voetbal.nl app neemt een centrale rol in onze club- en teamcommunicatie. Wil je tijdens het seizoen 
op de hoogte blijven van alle club- en teaminformatie? Installeer dan de Voetbal.nl app. Om de app te 
gebruiken dien je een account aan te maken. Hiervoor wordt gevraagd naar een emailadres. Gebruik het 
emailadres waarmee je bij DFO ‘20 bent ingeschreven! Naast alle relevante club- en teaminformatie 
(programma, uitslagen, etc.) is het ook mogelijk om je via dezelfde app in te schrijven voor activiteiten 
die vallen onder de Contributie in Tijd Regeling (CiT). Zie ook artikel 15 van het huishoudelijk reglement. 
In deze handleiding leggen we het gebruik van de voetbal.nl app uit voor wat betreft het gebruik van de 
CiT-regeling. 
 
 

INSTALLEREN / INLOGGEN VOETBAL.NL APP 
De voetbal.nl app kun je downloaden via de Google Play Store (Android) óf de App Store (Apple). Klik op 
één van onderstaande logo’s (of links) om de app te downloaden / installeren. 
 

      
 
Download de Voetbal.nl app voor iOS in de Appstore. 
Download de Voetbal.nl app voor Android in de Playstore. 
 
Als je de voetbal.nl app gaat installeren 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 DFO ‘20 in de ledenadministratie bekend bent. 

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 DFO ‘20 bekend bent. 

3. Je hebt een bestaand account bij Voetbal.nl waarvan je de inloggegevens niet meer weet en 
daarmee het aanmaken van een nieuw account belemmert. Neem even contact op met de 
ledenadministratie van DFO ’20 via ledenadministratie@dfo20.nl  

4. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app (indien je bijvoorbeeld ook leider 
bent). Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is 
reeds gelegd. 

https://itunes.apple.com/nl/app/voetbal-nl/id418125719?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xs2theworld.voetballNL&hl=nl
mailto:ledenadministratie@dfo20.nl
https://itunes.apple.com/nl/app/voetbal-nl/id418125719?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xs2theworld.voetballNL&hl=nl
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Meerdere kinderen bij DFO ‘20? 
Heb je meerdere kinderen bij DFO ‘20 en is je emailadres gekoppeld aan meerdere leden van DFO ‘20? 
Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor welk kind je wilt inloggen. Op deze 
manier krijg je alle relevante teaminformatie voor dit kind te zien. Switchen naar een ander kind kan 
door in het menu te kiezen voor "wisselen van persoon". 
 
Bekijk ook deze video (https://www.youtube.com/watch?v=BI0Oj8ZPTBg) voor meer informatie over 
privacy en koppeling met DFO ’20 via de voetbal.nl app.  

 
 
Het verzoek is om de zichtbaarheid (Instellingen – Mijn persoonsgegevens) op ‘Normaal’ (zichtbaarheid 
naam + foto) te zetten. Dit is daarentegen niet verplicht. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BI0Oj8ZPTBg
https://www.youtube.com/watch?v=BI0Oj8ZPTBg
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GEBRUIK VOETBAL.NL APP VOOR CiT-REGELING 
Na het openen van de voetbal.nl app kun je linksboven op het hoofdmenu  klikken. Vervolgens klik je 
op ‘Vrijwilligerstaken’. Je komt dan in je ‘persoonlijke instellingen’ terecht van de vrijwilligersmodule 
waarin je drie zaken kunt zien: 
1. Status:  

Onder ‘Status’ kun je zien hoeveel punten je moet behalen om te voldoen aan de CiT-uren. 
Structureel vrijwilligers zullen hier ‘vrijgesteld’ zien. Zij zijn dus in principe vrijgesteld van 
vrijwilligerstaken. Desondanks kunnen ze zich wel nog gewoon inschrijven voor activiteiten.  

2. Mijn beschikbaarheid 
Onder ‘Mijn beschikbaarheid’ kun je aangeven op welke momenten je beschikbaar bent. Alleen 
taken die binnen deze momenten vallen worden dan getoond (en kun je je voor inschrijven). Het 
advies is om deze ‘ruim’ in te stellen (alle dagen van 08:00 t/m 23:00 uur). 

3. Mijn taken 
Onder ‘Mijn taken’ kun je aangeven voor welke vrijwilligerstaken je potentieel bent geïnteresseerd. 
Alleen de activiteiten waarvoor je je ‘beschikbaar hebt gesteld’ komen terug in het beginscherm van 
de voetbal.nl app. Alleen voor deze activiteiten kun je je dan inschrijven. 

 
Belangrijk: Bovenstaande moet je hebben gedaan alvorens je kunt inschrijven voor een 
vrijwilligerstaak.  
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Na het invullen van bovenstaande gegevens ga je naar ‘Persoonlijk’ (foto linksonder op afbeelding 1 
hierboven). In he tabblad ‘Programma’ zie je dan, naast het programma, ook de vrijwilligerstaken 
waarvan je hebt aangegeven dat je deze potentieel wilt uitvoeren (én binnen de beschikbaarheid vallen 
die je hebt opgegeven).  
 

Tip: via de filters (naast het kalender pictogram) kun je eventueel filteren dat je alleen de 
vrijwilligerstaken ziet. Dit scheelt in het scrollen. 

 
Je kunt je aanmelden voor een vrijwilligerstaak door op een taak te klikken. Vervolgens krijg je een 
scherm waarin je, naast een korte omschrijving, kunt zien wie de taakbeheerder is. Wanneer je 
onderaan klikt op ‘Klik om in te schrijven’ dan heb je je ingeschreven voor deze taak.  
 
Per taak is aangegeven hoeveel vrijwilligers er nodig zijn. Als alle plekken zijn bezet (dit kun je zien 
wanneer je nergens meer de tekst ‘klik om in te schrijven’ ziet) dan kun je je dus niet meer inschrijven 
voor deze taak op de betreffende datum. Dit wordt dan ook getoond in de omschrijving van de taak 
(VOL) 
 

Let op: eenmaal ingeschreven kun je je niet meer afmelden. Bij de meeste taken heb je wel nog de 
mogelijkheid om zelf te ruilen met iemand anders (zie hoofdstuk ‘Ruilen’). Mocht je door bijzondere 

omstandigheden toch verhinderd zijn dan is het verzoek om dit tijdig te melden bij de taakbeheerder. 
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Bekijk ook deze video (https://www.youtube.com/watch?v=BI0Oj8ZPTBg) voor meer informatie over 
het gebruik van de voetbal.nl app in relatie tot de vrijwilligerstaken (CiT-regeling).  
 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BI0Oj8ZPTBg
https://www.youtube.com/watch?v=fnwFkFaqNNQ
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RUILEN 
Na inschrijving wordt ervan uit gegaan dat je ook aanwezig bent om de CiT-activiteit uit te voeren. 
Mocht blijken dat dit moment toch niet schikt dan heb je de mogelijkheid om te ruilen. Dit kan via de 
voetbal.nl app en werkt als volgt: 
 

Klik op de knop . Je krijg dan de vraag of je wilt ruilen. Vervolgens staat er onder jouw naam de tekst 
‘wil ruilen’. Dit betekent dat iemand anders jouw plek kan innemen. Pas wanneer iemand anders jouw 
taak heeft overgenomen hoef jij de taak zelf niet meer te doen. Tot die tijd is de ingeschreven persoon 
dus verantwoordelijk dat de taak wordt ingevuld! 
 

      
   

 
TOT SLOT 
Op de website (klik hier) vind je meer informatie over de CiT-regeling inclusief een overzicht van alle CiT-taken 
(vrijwilligerstaken) inclusief omschrijving en andere relevante informatie.  

 

Wanneer er nog vragen zijn over het gebruik van de voetbal.nl app óf de CiT-regeling is het verzoek om een e-
mail te sturen naar cit@dfo20.nl.  

https://www.dfo20.nl/614/cit/
mailto:cit@dfo20.nl

