
 

Handleiding 

FC Oda CMS  



1) Inloggen in de CMS 
Er zijn twee manieren om bij de CMS te komen 

1) Via de FC Oda website 

 
Ga naar de FC Oda site, Klik op de vrijwilligers(a) en vervolgens inloggen in de CMS(b) 

2) Rechtstreeks via website 

Ga naar https://fcoda.voetbalassist.nl/cms/ 

Vervolgens komt je in het login portal van Voetbal Assist Cms FC Oda. 

Gebruik hier jouw de jou toegestuurde gebruikersnaam en wachtwoord.  

Afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft worden menu items 

actief.  

 

2) De FC Oda CMS 
Aan de linkerkant van het scherm staan de menu items waartoe je rechten hebt. Het gaat voor 

hier te ver om uit te leggen wat hier allemaal kan. In de support wordt duidelijk uitgelegd hoe 

de CMS werkt. 

 

 a 

 b 

https://fcoda.voetbalassist.nl/cms/


Standaard opent de FC Oda CMS met het nieuws. Alle updates en zaken omtrent de CMS staan 

hier vermeld.

 

3) Support FC Oda 

 

Mocht je meer informatie 

willen over hoe de CMS 

werkt ga naar het 

kenniscentrum. Hier vind je 

hetzelfde menu als in de 

CMS. Achter ieder menu 

ziet hier echter de uitleg 

over dit onderwerp. Mocht 

dit niet voldeonde zijn kan 

er ook op onderwerp 

gezocht worden. 

 

 

 

 

 

Mocht dit voldoende zijn 

bestaat er de mogelijkheid 

om een vraag te stellen aan 

de suport afdeling van 

Voetbal Assist. Via “Een 

vraag stellen” is dit 

makkelijk te doen. Probeer 

eerst via de Admin een 

oplossing te ververkrijgen 

 

  



4) Profiel aanpassen 
Initieel is het profiel ingesteld door de admin. Echter bij de eerste inlog kan de gebruiker 

dit aanpassen. Mijn profiel heeft 3 tabbladen.  

Het email adres kan 

veranderd worden op de 

het eerste tabblad. 

Voortaan worden de 

berichten naar dit adres 

gestuurd. 

 

 

Het wachtwoord kan ook 

aangepast worden. Type 

hiervoor het huidige 

wachtwoord in en het 

nieuwe. Het wordt 

geadviseerd om dit iedere 6 

maanden te doen. 

 

 

Er bestaat de mogelijkheid om op de hoogte te 

blijven van alle aanmeldingen die op de website 

hebben plaatsgevonden. In dit tabblad geef je 

aan waarvan je op de hoogte wilt blijven. 


