
Handleiding Verenigingsdienst 

Het is tegenwoordig ondenkbaar dat een vereniging volledig kan draaien op basis van 

vrijwilligers.  Kolping Boys heeft in het verleden al gewerkt met verplichte terrein- en kantinediensten voor 

junioren en senioren leden, en sinds vorig seizoen heeft de pupillencommissie een systeem opgezet van 

ouders van pupillen die per team kantinediensten doen op de zaterdagmorgen.   

 

In de ledenvergadering van februari 2017 is afgesproken dat vanaf het komend seizoen 2017-2018 ieder 

spelend lid of ouder (verzorger) een bijdrage aan de vereniging gaat leveren in de vorm van de 

verenigingsdienst.  

De gedachte achter het gehanteerde systeem is dat alle leden een steentje moeten bijdragen aan het 

functioneren van de vereniging. 

Het systeem van diensten is verder uitgewerkt in het Verenigingsdienst protocol. 

 

Elk lid dat reeds op een andere wijze vast vrijwilligerswerk doet voor de vereniging (bijvoorbeeld als 

trainer, geleider of scheidsrechter) kan vrijstelling voor verenigingsdienst aanvragen bij de 

verenigingsdienst beheerder via verenigingsdienst@kolpingboys.nl 

In onderstaande handleiding wordt in 3 stappen uitgelegd hoe je jezelf aanmeldt voor de 

verenigingsdienst en een taak inpland: 

1. Registreren gebruiker 

2. Invullen profiel 

3. Plannen taak 

 

  

https://www.kolpingboys.nl/1278/protocol/
mailto:verenigingsdienst@kolpingboys.nl


1. Registeren gebruiker 

Voor het inplannen van de verenigingsdienst dienen leden, of ouders/verzorgers van leden, zich eerst via 

de website te registeren. Met de registratie wordt er een gebruikersaccount aangemaakt en worden de 

contactgegevens vastgelegd, de voorkeur voor de taken, en in het geval van ouder (verzorger), de familie 

samenstelling. Hieronder staat beschreven hoe je een gebruikersaccount aanmaakt. 

 

Ga naar: https://www.kolpingboys.nl/1490/inloggen-registreren/login/ 

 

o Kies Registreren 

o Vul alle velden onder algemene 

instellingen in. 

o Nickname’ wordt o.a. gebruikt in de 

aanspreektitel in e-mails, gebruik hier 

je voornaam. 

o Kies ‘Registreer’. 

 

 

 

o De gegevens worden nu ter controle 

naar het opgegeven e-mailadres 

gestuurd. 

 

 

o Open je e-mail, selecteer de 

bevestigings-mail. Klik op de link om je 

registratie te bevestigen 

 

 

https://www.kolpingboys.nl/1490/inloggen-registreren/login/


o Je registratie is succesvol afgerond 

o Je kan nu inloggen om je voorkeur op 

te geven voor het soort 

verenigingsdienst , en in het geval van 

ouder (verzorger), de familie 

samenstelling. 

Het is op de Kolping Boys website niet 

mogelijk om te reageren op 

nieuwsberichten, en er is geen forum. 

Deze opties staan uit.  

 

 

De verenigingsdienst beheerder ontvangt 

een mail notificatie dat een lid zich heeft 

geregistreerd voor de verenigingsdienst. 

 

 

 

 

 

 

  



2. Invullen profiel 

o Vul je e-mail adres in en je wachtwoord 

en kies Inloggen 

 

o Je vrijwilliger profiel verschijnt: 

o Kies tabblad Instellingen om de 

contactgegevens aan te passen en om 

de taakvoorkeuren, ervaring en familie 

samenstelling in te voeren. 

 

 

o Vul bij Algemene instellingen de 

volgende velden in: 

- Je e-mail adres 
- Je wachtwoord 
- Je naam 
- De avatar, een zelfgekozen 

gebruikersafbeelding, en het 
forumonderschrift worden  niet 
gebruikt. 
 

 



o Vul bij Vrijwilliger instellingen de 

volgende velden in: 

- Voornaam,  
- Tussenvoegsel(s) (indien van 

toepassing),  
- Achternaam 
- Geboortedatum 
- En indien van toepassing:  

de taak voorkeuren,  
 

 

- Het/de team(s) waarvoor u de 
taken wilt gaan uitvoeren 
wordt niet gebruikt 
 

 

- en de ervaring. 
 

 

o Bij Familie Instellingen staat er, onder 

Type vrijstelling, standaard:  

‘In afwachting van goedkeuring’’.  

De betekent dat de verenigingsdienst 

beheerder de registratie nog moet  

controleren en goedkeuren. 

  



o Sla de Instellingen op door op de 

knop ‘Wijzigen’ te drukken 

 

o Vul bij Familieinstellingen, indien van 

toepassing, een of meerdere familie 

leden (jonger dan 18 jaar) in, waarvoor 

u als ouder/verzorger de 

vrijwilligerstaak uit gaat voeren. 

o Kies ‘Voeg persoon toe’ 

o Vul Naam en geboortedatum in en 

eventueel een opmerking in. 

o Sla de Instellingen op door op de 

knop ‘Wijzigen’ te drukken 

 

o De familiesamenstelling wordt ter 

controle naar de beheerder 

doorgestuurd. 

 

o Nadat de verenigingsdienst beheerder  

de familieinstellingen heeft 

gecontroleerd en goedgekeurd, 

ontvangt u een bevestigingsmail 

 

 



3. Plannen taak 

o Vul je e-mail adres in en je wachtwoord 

en kies Inloggen 

 

o Kies tabblad vrijwiligers  

o Met de optie ‘Type taak’ kunt u 

eventueel de planning filteren op een 

specifiek type taak. 

o De optie filteren op ‘Team’ werkt niet 

omdat wij geen gebruik maken van 

teamgebonden taken. 

o Kies de button ‘Bekijk planning op 

volledig scherm om een beter overzicht 

te krijgen van de beschikbare taken. 

 



o Er kan linksbovenaan gekozen worden 
voor een dag, week of maand overzicht  

o De verschillende taken hebben hun 
eigen kleur: bardienst is licht-blauw, 
fluiten van junioren wedstrijden is 
groen, enz. 

o De status van een taak wordt 
weergegeven door de kleur van de 
smalle band in de taakbalk: groen als 
de taak ingevuld is / geen 
aanmeldingen meer nodig heeft, rood 
betekent dat je je kan aanmelden voor 
deze taak. 

 

 

 

o Dubbek klik op een taak om je aan te 
melden voor deze taak 

o In de taak details staat o.a. hoeveel 
personen er zich al hebben aangemeld 
voor deze specifiek taak, op het 
gekozen tijdstip. 

o Meldt je aan met de button 
’Aanmelden’ 

 

o Er wordt gevraagd om een bevestiging  
van je keuze. 

o Kies ‘OK’ om je keuze te bevestigen 

 

o In de Taak details verschijnt de 
melding: “Je hebt je aangemeld voor 
deze taak! Wacht tot de beheerder je 
aanmelding goekeurt.” 

o Je naam staat bij Äanmeldingen” en 
het aantal aanmeldingen is verhoogd 
met 1 

o Kies de button “Aanmelding annuleren” 
om de aanmelding alsnog te 
annuleren, of kies “Venster sluiten”om 
terug te keren naar de planning. 

 



o In de planning wordt zie je je initialen 
aan de taakbalk gekoppeld. 

 

o Als de beheerder je aanmelding heeft 
goedgekeurd zie je dit op je profiel 
pagina, bij ‘Aankomende taken’ 

 

o Bij de taak details in de planning kan je 
ook zien dat je bent ingeroosterd. 

 

o 5 dagen voordat je taak gaat uitvoeren 
ontvang je een herinnerings mail. 
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