Welke gegevens leggen we vast:
Persoonsgegevens
Voornaam:
Tussenvoegsel
Achternaam
Initialen
Geboortedatum
Adresgegevens
Adres + postcode
Woonplaats
Telefoongegevens
Mobiele telefoonnummer(s)
Vaste telefoonnummer(s):
Contact via ouders verzorgers
Telefoon ouder/verzorger
Telefoon ouder/verzorger 2:
Emailadressen:
Email: (Met dit adres maak je een Voetbal.nl account aan)
2 e email:
Contact via ouders verzorgers
Email ouder/verzorger 1:
Email ouder/verzorger 2:
Bankgegevens:
IBAN nummer:
Machtiging afgegeven:
Teamgegevens:
Team:
KNVB nummer:
Heeft speler foto t.b.v. digitale spelerspas?
Zichtbaarheid (Privacy instelling)
Met de nieuwe wetgeving kan je alleen nog zelf bepalen of je gegevens openbaar
getoond mogen worden. Binnen ZVV de Esch kennen we 3 zichtbaarheidniveaus,
te weten:
Normaal: Je bent met naam en foto zichtbaar in de Voetbal.nl app. Op de
website ben je als teamspeler alleen zichtbaar met je naam op je teampagina.
ZVV de Esch publiceert, onafhankelijk van het gekozen privacy niveau, géén
pasfoto’s, telefoonnummers en emailadressen van spelers op zijn website.
Voordelen: Je kunt gekozen worden tot Player of the Match, voor iedereen
duidelijk in welk team je zit.

Beperkt: Je bent alleen met je naam zichtbaar in de Voetbal.nl app. Op de
website ben je eveneens alleen zichtbaar met je naam op je teampagina.
Voordelen: Je kunt gekozen worden tot Player of the Match, voor iedereen
duidelijk in welk team je zit.
Afgeschermd: Je naam komt niet naar voren op website, app of Club TV. Waar
eigenlijk je naam hoort te staan komt de vermelding “Afgeschermd” te staan.
Standaardinstelling is Afgeschermd. Om je zichtbaarheid te veranderen heb je de
Voetbal.nl app nodig. Daarmee kun je de zichtbaarheid veranderen. Verderop
kun je lezen hoe je de Voetbal.nl app koppelt met ZVV de Esch o.b.v. je
emailadres.
NB. Gegevens met een * zijn via de Voetbal.nl app rechtstreeks in onze
ledenadministratie aan te passen. Zijn er andere gegevens die gewijzigd moeten
worden? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@vv-de-esch.nl
Privacy (zichtbaarheid) zelf instellen met de Voetbal.nl app
Centraal in de nieuwe privacy wetgeving staat de veiligheid van
persoonsgegevens. Leden hebben zelf de regie over de zichtbaarheid van
zijn/haar persoonsgegevens. Sterker nog, ZVV de Esch kan hier geen invloed op
uitoefenen. Leidend hierin is de Voetbal.nl app. Maak je geen gebruik van de
Voetbal.nl app? Of heb je een account aangemaakt met een e-mailadres dat
niet voorkomt in onze ledenadministratie? In dat geval is je zichtbaarheid
standaard ingesteld op “afgeschermd”.
Jouw zichtbaarheid staat op Normaal? Dan wil dat zeggen dat je met naam en
foto in de Voetbal.nl app zichtbaar bent. Op onze website hebben wij de keuze
gemaakt om bij spelers alleen maar met voor- en achternaam te tonen.
Op Club TV is het nu nog zo dat we alleen namen tonen van leden bij
vrijwilligerstaken en overzichten van teams. Wellicht krijgen we in de toekomst
meer mogelijkheden om te tonen. In dat geval zullen dit uiteraard melden. Voor
trainers en teammanagers wordt ook een telefoonnummer vermeld op de
website. Dit geldt ook voor leden van kernteams.
Voetbal.nl centraal in onze club- en teamcommunicatie
Met de Voetbal.nl app zijn we in staat om aan te haken op een platform met
een groot bereik, een directe lijn met de KNVB en automatische uitwisseling van
programma, uitslagen en standen. Binnen deze app kunnen we nu ook onze
eigen club- en teaminformatie kwijt. Super handig en bespaart ons en jullie een
hoop tijd!

Vanaf het komende seizoen zal de Voetbal.nl app leidend zijn in onze club- en
teamcommunicatie. Trainingen, aanwezigheid, mededelingen, rijschema en
bijeenkomsten zijn zo maar zaken die we via de app kunnen communiceren. De
app wordt al veel gebruikt maar voor het komende seizoen willen we daar weer
een stap in zetten.
Zorg er dus voor dat Voetbal.nl app op jouw telefoon staat!

Installeren app
1. Installeer de Voetbal.nl app via de Appstore (iOS) of Playstore (Android)
2. Registreer je met het emailadres waarmee je bij ZVV de Esch bent
ingeschreven. (geen of verkeerde email bij ons bekend? Mail het juiste adres
naar ledenadministratie@vv-de-esch.nl)
3. Inloggen in de app en het systeem zal jou herkennen als lid van
ZVV de Esch en alle, voor jou relevante, club- en teaminformatie tonen.

