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Toevoegen evenementen/vergaderingen Aegenda
Met de verenigingskalenders onder Activiteiten in het menu van Sportlink Club kun je evenementen
of vergaderingen toevoegen. Hiermee worden deze evenementen geplaatst op de website,
Voetbal.nl en/of Club TV. Belangrijk dus om het allemaal hier bij te houden.

1. Inloggen op Sportlink Club

Verenigingscode Vogido: BBKT77Q

2. Ga naar Activiteiten  Verenigingskalenders

3. De kalender wordt geopend.
De kalenders kunnen we niet
aanpassen. Kies voor:
Feestavond
Overig
Toernooi
Verenigingsactiviteit
Vergadering
Op zich maakt het niet zo heel
veel uit welke je kiest.

4. Dubbelklik op de datum waarop je een activiteit wilt plannen. Onderstaand scherm verschijnt.

Gewijzigd 1282017

Handleiding VOGIDO | Sportlink – Agenda

> Kies voor een korte bondige beschrijving. Niet te lang
anders wordt het niet goed getoond op de website of de
app.
> Kies voor de tijd. Eventueel met een herhaalpatroon.
> Kies voor de kalender.
> Voor de locatie hebben we verschillende opties:

> Kies of je de activiteit
publiek zichtbaar wilt maken. Als je hier een vinkje plaatst
wordt de activiteit op de website getoond.
Het toevoegen van deelnemers en het doorgeven van de
aanwezigheid is voor de Voetbal.nl app. Dit wordt
hieronder behandeld.
Activiteiten in de Voetbal.nl
Bij leden die gebruik maken van de Voetbal.nl app en een gekoppeld account met Vogido hebben
kunnen wij het evenement rechtstreeks in hun Voetbal.nl app plannen. Door bij
beheerder/deelnemer te kiezen voor bewerken verschijnt onderstaand scherm.

Hier kun je leden toevoegen obv de
bondsteams, werksets of alle leden (bv
jaarvergadering).
Wanneer je de leden hebt geselecteerd
en bevestigd is de activiteit gepland en
ontvangen de leden voor deze activiteit
notificaties op hun telefoon.

Aanwezigheid doorgeven
Wanneer je dit aanvinkt zal in de app gevraagd worden, dmv een ja/nee slider, of men aanwezig is.
Kan handig zijn bij het plannen van vergaderingen.

Gewijzigd 1282017

