
Gebruik van de KNKV wedstrijdzaken App / Vrijwilligers 

 
Ook Die Haghe gaat mee met de tijd!  

En hebben dan ook recent de vrijwilligersmodule van de KNKV-app aangeschaft. De reden van aanschaf 

is dat er ook veel zaken geregeld moeten worden rondom het korfbal. Dit moeten we met ons allen doen, 

en samen de schouders er onder zetten. We kunnen niet blijven leunen op een vast groepje vrijwilligers. 

We hebben lang nagedacht over deze stap, maar na diverse contacten met andere korfbalclubs die dit al 

in gebruik hebben werden ook wij enthousiast. 

 

Wij willen iedereen dan ook graag informeren over de manier waarop we invulling willen gaan geven aan 
de vrijwilligerstaken en activiteiten binnen Die Haghe. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat 

iedereen zelf kan kiezen wat en op welk moment hij/zij graag een vrijwilligerstaak wil doen. 

In de KNKV wedstrijdzaken app zie je uiteraard alle wedstrijden, maar gaan we ook vrijwilligerstaken 
zoals fluiten, bar- en zaaldiensten, activiteiten en ALV vergaderingen regelen. Hiervoor kan je je 

inschrijven. 

Beknopte handleiding van de app 

Bij het openen van de app kom je in het hoofdmenu van de KNKV. 

Klik op de button persoonlijk. Daarmee komt u in uw persoonlijke menu. 

Onder het kopje Vrijwilligerstaken helemaal rechts in de menubalk staan uw persoonlijke instellingen voor 
de vrijwilligerstaken. 
Onder het kopje Mijn beschikbaarheid is standaard ingesteld dat u volledig beschikbaar bent voor alle 
taken. Wilt u de optie uitzetten alleen gebruiken als u echt nooit op het tijdstip kunt. Belangrijk is om alle 
dagen aan te laten staan, ivm activiteiten die niet op de trainingsdagen en wedstrijddagen zijn. Denk 

daarbij aan vergaderingen ALV, Trainers- of scheidsrechter bijeenkomsten, teamuitjes, AC activiteiten ed. 

Onder het kopje Mijn taken kan je aanvinken welke taken je graag wil uitvoeren 

De diensten waarop u kunt intekenen worden in de app getoond onder het kopje programma. U kunt nu 
een dienst kiezen die u wilt uitvoeren. Achter de diensten staat een bullet. Wanneer deze grijs, deels grijs 
of deels rood is kunt u intekenen voor deze dienst. Indien de bullet geheel groen is, is deze dienst 
compleet. Als u op de dienst klikt, ziet u de details van deze dienst, zoals tijdstip, taakbeheerder en de 
andere leden die voor deze dienst hebben ingetekend. U kunt op deze dienst klikken. De dienst wordt 
vervolgens toegevoegd aan uw programma en uw status wordt bijgewerkt. U ontvangt een email met de 
gemaakte afspraak. 
Wacht niet te lang met inplannen, want wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

De Korfbalvereniging Helios heeft een hele uitgebreide handleiding hiervoor geschreven ondersteunt met 
screenshots Die ook voor onze vereniging van toepassing is.   
Voor de uitgebreide handleiding wil ik dan ook verwijzen naar de website van KV Helios 

https://www.kvhelios.nl/wp-content/uploads/2017/09/Handleiding-KV-Helios-App.pdf 

Mochten er nog vragen zijn dan kan je altijd contact opnemen via Sportlink@diehaghe.nl 
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