
 

Handleiding 

FC Oda App 

  



1) Installatie van de Android App 
De App is te vinden in de google play store. Open google play en zoek naar de VOETBAL 

ASSIST ClubApp. 

 

2) Configureren van de App 
De app is een generieke app die door meerdere verenigingen gebruikt wordt. Alvorens je de 

gegevens te zien krijgt van jouw club dien je dit in te stellen.  

 

Als je de app voor de eerste keer opstart komt er scherm waarin je FC ODA dient te selecteren 

   
Hierna start de App op met de FC Oda configuratie en wordt de vraag gesteld of er een FC Oda 

Icoon aangemaakt moet worden. 

 



  
Via instellingen kun je je aboneren op verschillende zaken. Hierdoor kun je o.a. 

• pushberichten ontvangen voor algemene zaken of afgelastingen voor trainingen en 

wedstrijden van favoriete teams. Hierdoor moet je wel favoriete teams ingesteld hebben, 

zie paragraaf 3! 

• Liveblog informatie krijgt van je favoriete teams. 

• Etc.. 

3) Volgen van een team 

 

Via instellingenFavoriete teams kun je teams 

toevoegen om te volgen. Je kunt je 

abonneren door het schuifje naar rechts te 

zetten. Verder kun je je abonneren op 

meerdere teams. Zodra je een favoriet team 

hebt wordt dit toegevoegd aan het menu. 

 



 

Zodra je een team toegevoegd hebt als favoriet 

kun je alle publieke gegevens van dit team inzien. 

Denk hierbij aan: 

• Programma 

• Uitslagen 

• Stand, 

• Teaminfo 

• Wedstrijdverslagen, etc 

 

Tevens is het mogelijk om vanaf een kwartier van 

te voren deel te nemen aan de live blog van een 

wedstrijd. Hiervoor dien je wel aangemeld te zijn. 

Dit wordt verder uitgelegd in het volgende 

hoofdstuk. 

 

 

4) Aanmelden als gebruiker 
Om te kunnen participeren via de app dien je 

aangemeld en ingelogd te zijn. Dit gaat als volgt: 

1 Via de knop inloggen wordt het 

nevenstaande scherm geopend.  

2 Mocht je nog geen account hebben kun je 

jezelf registreren. Hierna kun je meteen gebruik 

maken van de mogelijkheden van de app alsmede 

de website. 

3 Mocht je al een account hebben kun je hier 

ook inloggen. 

 

 

 

 

 

 

  



5) Aanmelden als vrijwilliger 
Als je een account hebt kun je je ook 

aanmelden voor vrijwilligers werk. Via het 

vrijwilligersrooster kom in nevenstaande 

scherm. Hier zie je de vrijwilligers taken voor 

een bepaalde periode. Door op de taak te 

klikken zie wat het inhoudt en kun je je 

aanmelden.  

 

Ook kun je via deze pagina eventueel 

afmelden voor een taak waarvoor je je 

aangemeld had.  


