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HANDLEIDING 

Versie Clubrechten 

Laatste update: 8 oktober 2012 



Welkom 

Per club kunnen één of meer supervisors aangesteld worden. Zij zijn degene die andere mensen weer 

rechten kunnen geven. Voor het geven van rechten van trainers (en spelers) aan individuele teams, 

verwijzen we graag naar de handleiding over teamadministratie.  

De eerste supervisor wordt altijd door Sportfacilities aangemaakt. Vanaf dat moment kunt u zelf 

andere personen ook supervisor maken. Let op dat de ene supervisor de andere supervisor ‘uit’ kan 

zetten. Mocht er een fout gemaakt zijn, neem dan contact op met Sportfacilities. 

1.1. Toegang tot de sites  

 

Voordat u gebruikt kunt maken van de services, zult u moeten inloggen met het supervisor account. 

Dit is gewoon een persoonlijk account van een persoon van de club die extra rechten heeft. 

1.2. Clubrechten 

Om de clubrechten te benaderen, klikt u na het inloggen op ‘Wijzig club’. Als u deze optie niet ziet, 

heeft u niet de juiste rechten. Als dit niet klopt, neem dan contact op met Sportfacilities.  

 

  



 

2.1 Rechten inzien 

In de clubrechten ziet u een scherm zoals onderstaand: 

 

 

Een persoon kan vier rechten hebben. Een vinkje in een bepaalde kolom betekent dat een persoon 

bepaalde rechten heeft. 

- Super: dit betekent dat deze persoon supervisor is 

- Webmaster: elke club met een clubabonnement geven we de mogelijkheid om alles te doen 

in een omgeving van de club. Degene met website-rechten kan deze website aanpassen 

- Team: deze persoon kan teams aanmaken, spelers aan team toewijzen of verwijderen, etc. 

- TrainersMagazine: deze persoon kan bij de oefenstof en de artikelen van TrainersMagazine 

Deze personen kunnen ook oefenstof toevoegen aan de clubdatabase, etc. 

  



2.2. Rechten toewijzen 

2.2.1. Een bestaand persoon (meer) rechten geven 

U kunt een persoon die al in de lijst voor komt extra (of juist minder) rechten geven. Dit doet u door 

het gewenste vinkje aan of uit te zetten. U zult zien dat de knop ‘Save’ tevoorschijn komt. Na het 

klikken op ‘save’ krijgt een persoon extra rechten. 

 

  



2.2.2. Een nieuw persoon rechten geven 

Als iemand nog niet in de lijst voorkomt, dan kunt u deze vanzelfsprekend ook toevoegen. Als deze 

persoon al toegevoegd is aan de database met clubpersonen, tikt u een aantal letters van de voor- of 

achternaam in en selecteer de desbetreffende persoon uit de lijst die verschijnt. Vervolgens klikt u 

één of meerdere rechten aan. Door de CTRL-knop in te houden kunt u hier meerdere rechten per 

persoon selecteren. 

 

  



Als iemand NIET verschijnt, dan is deze persoon waarschijnlijk nog niet toegevoegd aan de personen 

die deel uit maken van de club. Klik dan op ‘Voeg persoon aan club toe’ en na het toevoegen van 

deze persoon, vervolg dan de bovenstaande stappen. 

 

 

Bij het geven van rechten aan een bepaald persoon, wordt automatisch een account + wachtwoord 

voor deze persoon aangemaakt. Deze krijgt de persoon via email toegestuurd. 

 

 



 


