Handleiding
Online inschrijving

2019-2020

Op de startpagina van de DBA (www.dartsbondalmere.nl) vind je de link naar
de inschrijfomgeving van Teambeheer.

Inschrijving bestaand team:
Heeft jouw team in seizoen 2018-2019 meegespeeld in de competitie dan kun
je voor de inschrijving dezelfde inlogcode gebruiken als waarmee je het
afgelopen seizoen de uitslagen van de wedstrijden hebt ingeleverd.
Code kwijt? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@dartsbondalmere.nl
Wordt iemand anders captain van het team stuur dan s.v.p. de inlogcodes door
aan de nieuwe captain zodat deze de inschrijving kan regelen.

Inschrijving nieuw team:
Heeft het team dat je in wilt schrijven niet meegespeeld in seizoen 20182019, klik op de inschrijfpagina dan op “Nieuw team?” en vul daar je emailadres en zelfgekozen wachtwoord in. Je ontvangt dan een e-mail met een
teamnummer, wachtwoord en pincode. Met deze gegevens log je in en vervolg
je de inschrijving.

Opmerkingen:
-

Bij een bestaand team wordt gekeken naar het teamnummer, niet naar
de teamnaam. Wil je jouw bestaande team komend seizoen een andere
naam geven, schrijf dan in als het bestaande team, gebruik je normale
inlogcode en bij stap 3 kun je een andere teamnaam invoeren. Schrijf
niet in als een nieuw team, dat levert onnodig veel werk op voor de
ledenadministratie en het kan ten koste gaan van de bestaande
teamrechten.

-

Gebruik als browser bij voorkeur geen Internet Explorer of Edge maar
kies bijvoorbeeld voor Google Chrome of Mozilla Firefox.

-

Het is niet mogelijk om in te schrijven met de mobiele telefoon.

Voor een volledige inschrijving moeten 5 stappen
worden doorlopen
1
2
3
4
5

Geldig e-mailadres invullen
Spelers inschrijven en betalen
Teamgegevens invullen
Spelergegevens controleren en aanvullen indien nodig
Voltooien van de inschrijving

afbeelding1

Niet alles hoeft in één keer
- Je hoeft niet alle stappen in één keer af te ronden. Als je bijvoorbeeld
stap 2 hebt voltooid, de spelers hebt ingeschreven en betaald maar je
moet de pasfoto's of e-mailadressen van je teamleden nog verzamelen
dan kan dat.
- Pas als je bij stap 5 op 'Inschrijving voltooien' hebt geklikt is de
inschrijving definitief. Stap 5 moet wel voor zondag 30 juni 2019
afgerond zijn, anders is je team niet ingeschreven!

Stap 1: Team-emailadres invullen
-

Klik op “Ga naar stap 1”.
Je ziet het volgende scherm

afbeelding2

Vul hier een geldig e-mailadres in waarop de captain van het team te bereiken
is.
– Gedurende deze inschrijving ontvang je enkele e-mails op het hier ingevulde
e-mailadres, onder andere de bevestiging van betaling en inschrijving.
– Is dit hetzelfde e-mailadres als vorig jaar dan kan je direct door naar stap 2.
– Is het een nieuw e-mailadres dan ontvang je op het ingevulde e-mailadres
een verificatiemail. In deze e-mail bevindt zich een link waarop geklikt moet
worden om verder te kunnen met stap 2.
Deze controle is nodig zodat wij zeker weten dat alle captains een geldig emailadres hebben. Zorg er dus voor dat je deze nauwkeurig invult!

Opmerking:
– Het kan zijn dat de e-mail in de spambox/map terecht komt. Mocht dit het
geval zijn geef dan aan dat er geen sprake is van ongewenste e-mail.

Stap 2: Spelers inschrijven
-

Klik op “Ga naar stap 2” in de stappenlijst.
Je ziet het volgende scherm

afbeelding3

Bij stap 2 zie je de keuzelijst van spelersnamen die afgelopen seizoen in het
team zaten. Zorg eerst dat alle spelers die je voor het nieuwe seizoen in
wilt schrijven in de keuzelijst komen te staan!
Voeg eerst eventueel nieuwe leden toe aan de keuzelijst (een nieuw lid is nooit
eerder lid van de DBA geweest, heeft geen lidnummer).
Voeg daarna eventueel spelers van een ander team of oud-leden toe aan de
keuzelijst (spelers met een lidnummer).
Daarna selecteer je alle spelers die je in wilt schrijven en ga je over tot de
betaling van de geselecteerde spelers.

Nieuwe speler inschrijven
Klik bij stap 2 op de button “Nieuwe Speler” (zie afbeelding3).
Vul alle velden in; de velden met een sterretje zijn verplicht.
Bij het invoeren van een pasfoto klik je op “bladeren” en zoekt in de mappen
op je eigen computer naar de juiste foto. Let op dat je geen verkeerd
bestandsformaat gebruikt. Alleen .jpg, .jpeg en .png zijn toegestaan. De foto
niet groter zijn dan 3 MB. Zorg ook voor een fatsoenlijke foto, waar het gezicht
duidelijk zichtbaar is.
Klik op invoeren.
De nieuwe speler is op dit moment nog niet ingeschreven, maar wel
toegevoegd aan de keuzelijst.

Speler overnemen uit een ander team, zonder team, of een oud lid
Vul bij stap 2 “Speler overnemen uit ander team” het lidnummer en
Achternaam van de betreffende speler in (zie afbeelding3) en klik vervolgens
op 'speler inladen'. De speler wordt nu zichtbaar in de keuzelijst.
Deze actie kun je uitvoeren als je een speler van een ander team, of een lid
(met lidnummer) zonder team of een oud-lid (met lidnummer) in wilt
schrijven.
Let goed op dat je de achternaam en het lidnummer correct invult. Bij
achternaam niet het tussenvoegsel invullen.
Voorbeeld: Voor Jan van der Linden met lidnummer 1234567 vul je in:
afbeelding4

Klik vervolgens op “Speler inladen”. De speler is op dat moment nog niet
ingeschreven maar is toegevoegd aan de keuzelijst.

Keuzelijst en betalen

Vink nu bij stap 2 in de keuzelijst alle spelers aan die je in wilt schrijven.
Zodra een speler wordt aangevinkt verschijnt rechtsboven een groen veld met
het aantal aangeklikte spelers en het totaalbedrag van de inschrijving.
In eerste instantie moeten minimaal 5 spelers ingeschreven worden. Als die
inschrijving voltooid is kunnen in een later stadium eventueel spelers
toegevoegd worden door links in het menu op Spelers te klikken.

De contributie voor het komende seizoen is € 35,- per lid.
Als alle spelers geselecteerd zijn klik je op vakje “Maak een keuze” en kies
voor iDEAL.
Kies in het vakje daaronder uw bank en klik hierna op de knop “Betaal via
iDEAL”. De betaling kan verricht worden.
afbeelding5

Na de betaling ontvang je een e-mail met een betaalbevestiging. Je weet nu
zeker dat er betaald is en voor welke spelers.

Opmerkingen
– Mocht er tijdens de inschrijvingsperiode een bestaande speler al door een
ander team zijn ingeschreven dan wordt hij/zij NIET meer in de selectielijst
getoond en kan deze speler niet door het team worden ingeschreven.
– Na het betalen met iDEAL bestaat de mogelijkheid om een overzicht uit te
printen van de spelers waar de betalingen van verwerkt zijn. Deze afdruk of email met betalingsgegevens kan dienen als factuur, bijvoorbeeld als uw
speelgelegenheid de contributie voor de spelers betaalt.
– Als stap 2 niet voltooid is kun je niet verder met inschrijven. Je zult
dus nu eerst de betaling moeten verrichten om door te kunnen gaan met stap
3!

Stap 3: Teamgegevens
-

Vul hier alle teamgegevens in. Je kunt pas verder met stap 4 als alle
teamgegevens zijn ingevuld.

-

Captain en reservecaptain moeten bereikbaar zijn via de telefoon. Is van
deze speler nog geen telefoonnummer bekend dan moet dat veld alsnog
ingevuld worden.

-

Je kunt kiezen uit de lijst met bekende speelgelegenheden of je kunt een
“Nieuwe speelgelegenheid” toevoegen als de locatie nog niet bekend is
bij de dartsbond.

-

Het veld Opmerkingen is heel belangrijk! Wil je bijvoorbeeld verzoeken
om samen met een ander team je thuis wedstrijden te spelen of heeft je
speelgelegenheid meerdere teams op één avond en is er maar beperkte
ruimte, vermeld dit dan duidelijk in het opmerkingen-veld. Teams waar
geen opmerking bij staat zullen vrij ingedeeld gaan worden.
Let op! Niet met alle verzoeken kan rekening worden gehouden bij het
indelen van de competitie.

– Klik vervolgens op Opslaan. Als je stap 3 niet volledig invult, krijg je
een rood veld te zien met de foutmelding, zie onderstaande afbeelding.

Opmerking: Na de inschrijving heb je nog 24 uur om de gegevens te
wijzigen, daarna zijn de gegevens definitief en kunnen niet meer
ongedaan en/of gewijzigd worden!

Stap 4: Gegevenscontrole
-

Klik op stap 4 uit de stappenlijst.

-

Je ziet in het volgende scherm, zie afbeelding 8 alle spelers die je
bij stap 2 geselecteerd hebt. Er wordt nu gecontroleerd of van al
deze spelers alle noodzakelijke gegevens in orde zijn. Van alle
spelers moeten de volgende gegevens aanwezig zijn: adres,
postcode, plaats, telefoon, geboortedatum, e-mailadres en
pasfoto.

-

De pasfoto moet het JPG formaat hebben en het gezicht moet
duidelijk zichtbaar zijn. Dus géén vakantie- of familiefoto's! Aan te
bevelen formaat 800 x 600.

-

Je kunt de inschrijving niet voltooien (stap 5) zonder deze stap 4
helemaal afgerond is.

Stap 5: Inschrijving voltooien
-

Klik op stap 5 uit de stappenlijst.

-

Bij stap 5 bevestig je d.m.v. het plaatsen van een vinkje dat de gegevens
uit stap 1 t/m 4 correct zijn ingevuld. Na het klikken op “Inschrijving
voltooien” is de inschrijving is compleet. Het systeem en de
ledenadministratie kan pas na het voltooien van de inschrijving het team
gaan behandelen. Vergeet deze stap dus niet!

Niet alles hoeft in één keer
- Je hoeft niet alle stappen in één keer te voltooien. Als je bijvoorbeeld al
de namen hebt ingevoerd maar je moet de pasfoto's of e-mailadressen
van je teamleden nog verzamelen dan kan dat.
- Pas als je bij stap 5 op 'Inschrijving voltooien' hebt geklikt is de
inschrijving definitief en is je team ingeschreven.
E-mailadres
- Per 25 mei 2018 gelden er strengere Europese privacyregels. Volgens de
privacywetgeving moet er een grondslag zijn om gegevens te mogen
registeren. Een van deze grondslagen is een individuele
lidmaatschapsovereenkomst. Om het voor de DBA mogelijk te maken elk
lid te informeren over de lidmaatschapsovereenkomst hebben we van elk

lid een e-mailadres nodig. Het 'veld' e-mailadres is een zogenaamd
'uniek veld'. Dit houdt in dat een e-mailadres niet bij verschillende
spelers gebruikt kan worden. Elk lid krijgt op zijn eigen (unieke) emailadres een informatie e-mail met een bevestiging van het
lidmaatschap.
Deadline inschrijving
- De deadline voor het inschrijven van de teams is zondag 30 juni 2019.
Vragen, opmerkingen, suggesties
- Stuur een e-mail naar: ledenadministratie@dartsbondalmere.nl

