
 FC Purmerend, dat zijn WIJ! Met zijn allen: spelers, ouders en vrijwilligers. 

 
Registreren als vrijwilliger verplicht. 

FC Purmerend is een vereniging en een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. In de statuten en/of 

huishoudelijk regelement is bepaald dat alle verplicht zijn een vrijwilligerstaak te vervullen. Vandaar dat 

het bestuur tijdens de laatste algemene ledenvergadering (ALV) aan u, middels de aanwezige leden 

tijdens de ALV, heeft voorgesteld om de naleving hierop aan te scherpen. U, wederom middels de 

aanwezig leden, heeft hier mee ingestemd.  

Om deze naleving te vereenvoudigen, vragen wij elk lid zich te laten als vrijwilliger. Per lid zal er 

minimaal één vrijwilliger opgevoerd moeten worden. Een aangemelde vrijwilliger kan aan meerdere 

leden gekoppeld worden (bijv in geval van meerdere familieleden welk lid zijn, maar ook wanneer 

iemand dit onderlig afspreekt). 

Hiervoor zullen wij een functionaliteit op de FC Purmerend website gaan gebruiken. Deze functionaliteit 

is ook beschikbaar op de VoetbalAssist App. Hieronder vindt u meer informatie hoe u zich kunt 

registeren en een taak kunt selecteren. Voordelen van deze werkwijze zijn, onder andere: 

- dat u kunt zelf bepalen in welk weekend en welk dagdeel u de taak wilt gaan vervullen 

- dat er geen discussies / ongenoegen tussen de ouders of spelers van een team ontstaat om te 

bepalen wie bijvoorbeeld de kantinedienst uit zal gaan voeren 

- teams niet 2x of zelfs 3x per seizoen ingedeeld worden (en in praktijk vaak dezelfde ouders of 

spelers komen opdagen om een schorsing te voorkomen) 

- impact kleinere teams, dus minder vrijwilligers (onderbouw teams), ten opzichte van de grotere 

teams (bovenbouw teams) 

Let wel:  

- registeren en inschrijven voor een taak is verplicht en dient te zijn uitgevoerd voor vrijdag 21 

september. Bij niet tijdige inschrijving zal contact worden gezocht om u alsnog te overtuigen om 

in te schrijven. Indien daarna nog geen inschrijving heeft plaatsgevonden, zou het bestuur 

kunnen overgaan tot schorsing van het lid 

- inschrijven op een taak en datum is op basis van “ie het eerst komt, wie het eerst maalt” 

- ruilen kan, maar dient u zelf te regelen (ook via de website of app) 

- inschrijven op de taken “Verplichte Kantinedienst”, “Receptiedienst Volwassen” en 

“Schoonmaakdienst Wedstrijddagen” is mogelijk zonder goedkeuring vanuit de vrijwilliger 

coördinator of taakcoördinator. Inschrijvingen op de taken “Bestuursdienst” & 

“Kantinecommissie Lid” vereist een goedkeuring/bevestiging vanuit de vrijwilliger coördinator of 

taakcoördinator. Deze taken worden door een commissie ingevuld. FC Purmerend is nog wel op 

zoek naar vrijwilligers voor deze commissies. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar 

vrijwilligers@fc-purmerend.nl 

- in principe dienen de taken ingevuld te worden door vrijwilligers/leden vanaf 18 jaar. 

Uitzonderingen (alleen mbt verplichte kantinedienst” kunnen vooraf besproken worden. Neem 

hiervoor contact middels een e-mail naar vrijwilligers@fc-purmerend.nl of kantine-indeling@fc-

purmerend.nl 

- Leden of ouders van leden, welke reeds een vrijwilligerstaak (bijv trainers en 

wedstrijdsecretarissen) vervullen, vragen wij ook om te registeren als vrijwilliger (stap 1), maar 

hoeven niet in te schrijven op één van de taken. Dit vanwege de controle welke uitgevoerd zal 

worden! 
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Neem u graag mee in de stappen welke gezet dienen te worden. 

Stap 1 Registeren als Website Gebruiker 

Open de website van FC Pumerend (www.fc-purmerend.nl) en open het vrijwilligersregistratieformulier 

via het menu, Taken -> Vrijwilligersregistratie. 

 

 

 U kunt daar kiezen voor “inloggen”of “registeren”. U zult zich eerst moeten registeren, dus klik op 

registeren. 

 

 

 

U krijgt dan het scherm te zien zoals op de volgende pagina:  

http://www.fc-purmerend.nl/
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Onthoud uw wachtwoord goed, daar u daarmee steeds zult inloggen. 
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Vul zoveel mogelijk van de velden. Als u zichzelf registreert namens uw kind (eventueel naast uzelf, 

indien uzelf ook lid bent), let dan wel op dat u op de button “Voeg persoon toe” klikt en de gegevens 

van uw zoon of dochter klikt. Heeft u meerdere zoons en/of dochters als lid heeft, kunt zo vaal als het 

aantal kinderen op de button “voeg persoon toe” klikken. Dit is een belangrijke stap, zodat wij u aan u 

zoon of dochter kunnen linken. Controle wordt namelijk uitgevoerd op de leden. Voor elk lid dient 

minimaal één vrijwilliger opgevoerd te zijn. 

Na invullen van uw gegevens, klikt u op de button “registreer”. Hoewel de diverse voorkeursvelden niet 

verplicht zijn om te vullen, zou dit wel fijn zijn. Maar let op de velden “toon meer” of “toon meer” om 

velden (bijv taken) zichtbaar te krijgen.  

Daarna zult u melding krijgen dat u gegevens zijn verzonden en een bevestiging dat een email is 

verzonden naar het opgegeven emailadres. Op deze email in uw eigen email-programma en klik op de 

link. 

U zult een bevestiging ontvangen dat u nu kunt aanloggen op de website. Maar dan zijn wij er nog niet. 

Wij gaan nu naar stap 2 (zie volgende volgende pagina). 

 

Stap 2 Registreren als vrijwilliger 

Open de website van FC Purmerend (www.fc-purmerend.nl) en open het vrijwilligersregistratieformulier 

via het menu, Taken -> Vrijwilligersregistratie. U kunt daar kiezen voor “inloggen”of “registeren”. U 

bent reeds geregistreerd, dus klik op inloggen. 

 

 

Na succesvol inloggen met gebruik van u opgevoerd gegevens zoals bij stap 1, zult u het volgende 

scherm krijgen. 

http://www.fc-purmerend.nl/
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Klik op instellingen en je krijgt het volgende scherm te zien: 
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Valideer uw e-mailadres en vul de gegevens in bij “VRIJWILLIGER INSTELLINGEN”  en klik op wijzigen 

onderaan de pagina. Voorkeurstaken, teams en voorkeursdagen zijn optioneel. Na klikken op wijzigen, 

krijgt u de volgend melding te zien: 

 

 

 

 

Stap 3 Vereniging zal vrijwilligersregistratie gaan bevestigen 
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U hoeft even niets te doen. De vereniging zal uw aanvraag tot vrijwilliger beoordelen en goedkeuren of 

afwijzen. Mbt de vervolgstappen, gaan wij er gemakshalve van uit dat deze goedgekeurd wordt. 

Stap 4 Inschrijven op vrijwilligerstaak “Bestuursdienst” op voorkeursdata 

Zodra uw registratie is goedgekeurd, kunt u gaan inschrijven op de vrijwilligerstaken.  

Log in via Taken – Rooster 

 

U krijgt dan onderstaand scherm:  

 

 

 

Tips: 
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- Voor volledig scherm klik op “bekijk planning op volledig scherm” 

- Voor maandoverzicht klik op “maand”, dit helpt om snel van periode (dagen/week/maand) te wisselen 

 

Selecteer dagdeel wanneer u kantinedienst zou willen draaien. Beschikbare dagdelen hebben een rood 

lijntje/balkje boven aan het paarse vak. Klik op bewuste dagdeel om in te schrijven. 

Mocht u nog niet aangemeld zijn op de website, krijgt u een melding. Volg de beschrijving op het scherm 

en log alsnog in. Keer daarna terug naar planningsoverzicht. 

Selecteer opnieuw voorkeursdagdeel en dan krijgt u het volgende scherm: 

 

Scherm spreekt voor zich. Inschrijven kan door u aan te melden.  

U krijgt dan melding dat de inschrijving goedgekeurd dient te worden door de beheerder. 

De beheerder zal de functie goedkeuren, waarna u een bevestiging op uw emailadres ontvangt. 

 

Voetbalassist Club App 

 

Nadat u deze app heeft gedownload (er is zowel een Android als IOS versie) en FC Purmerend als club 

heeft geselecteerd, zult u zich ook moeten hebben geregistreerd als vrijwilliger via de website van FC 

Purmerend.  

Via de menu optie zou u een soortgelijk scherm als hieronder moeten krijgen: 
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Selecteer de optie Vrijwilligersrooster. U krijgt dan het volgende scherm: 

 
Via de optie “type taak” kunt filteren op de diverse taken. Daarnaast heeft u de optie “dag”, “week” of 

“maand” om snel te kunnen scrollen.  

Er zijn verschillende manieren om te zien of de taak reeds (volledig) is ingevuld of niet: 
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- Gekleurde balkjes boven taak (rood = nog plekken beschikbaar) 

- De getallen tussen haakjes (0/1 = 1 vrijwilliger nodig, maar nog 0 (geen) inschrijvingen) 

- Door op taak te klikken 

Inschrijven kan door op taak te klikken. U krijgt dan het volgende scherm: 

 

 
 

 

 

Selecteer “plan jezelf in” wanneer je je wilt inschrijven voor deze taak. 

 

Hoop dat deze beschrijving duidelijk is. Mocht dit niet zo zijn, stuur dan aub een mail naar 

vrijwilligers@fc-purmerend.nl en/of bestuurslidvrouwen@fc-purmerend.nl.  
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