Werken met SmartSportsClub
Inleiding
Met onze club VKt Torhout willen we de communicatie en sportieve opvolging steeds verbeteren. Daarom
werken we met SmartSportsClub (=SSC). Dit online informatiesysteem houdt alle gegevens van leden, trainers,
ploegen, trainingen en wedstrijden bij.

Account activeren in SSC
Je ontvangt via mail een uitnodiging om jouw account in SSC aan te maken.

Ik heb voor u een Smart Sports Club account aangemaakt!
Via http://my.smartsportsclub.com kunt u steeds alle nodige info terugvinden van onze club.
Klik hier om een gebruikersnaam en paswoord te kiezen!
Na het activeren van uw profiel, kunt u steeds via http://my.smartsportsclub.com inloggen.

Door te klikken op “hier” kom je terecht in SSC waar je zelf een gebruikersnaam en wachtwoord moet kiezen.
Daarna krijg je de gegevens te zien die op dit moment in SSC zijn opgeslagen. Controleer deze gegevens en pas
die desnoods aan zodat we steeds over correcte informatie beschikken.
JEUGD: vul ook de gegevens bij “vader” en “moeder” aan zodat de communicatie niet alleen naar de speelster
maar tegelijk ook aan de ouders wordt bezorgd. Als je zelf nog geen e-mailadres hebt, dan vul je daar niets in
maar moet je zeker bij “vader” of “moeder” een e-mailadres invullen.

Inloggen in SSC
Je kan steeds via de link http://my.smartsportsclub.com in SSC inloggen met de gebruikersnaam die je daarnet
hebt aangemaakt.
Via onze website (www.volleyvkt.be) is er eveneens een link beschikbaar om naar SSC te gaan (onderaan
rechts)

Persoonlijke gegevens bijwerken
Je kan ten allen tijde jouw persoonlijke gegevens bijwerken via Profiel

Steeds op de knop

klikken om de wijzigingen te bewaren.

Afwezigheden voor trainingen aanduiden
Zowel via het menu “Trainingen” bovenaan als “Aanwezigheden ingeven trainingen” aan de linkerkant, kan je
aanduiden welke trainingen je wel of niet aanwezig kunt zijn.

1 Selecteer de training(en) waarop je niet kunt aanwezig
zijn door te klikken in het witte vierkantje voor de
training.
2 Kies daarna boven de lijst voor “Ik ben afwezig”
3 Klik tenslotte op de knop om te bewaren
doe daarna hetzelfde voor “aanwezig”

Aanwezigheden voor wedstrijden
aanduiden
Zowel via het menu “Wedstrijden” bovenaan als “Aanwezigheden ingeven wedstrijden” aan de linkerkant, kan
je jouw aanwezigheden voor de wedstrijden opgeven.
Voor iedere wedstrijd moet je aangeven of je al of niet aanwezig kunt zijn. Je kan meerdere wedstrijden
selecteren door meerdere witte vierkantjes aan te klikken.

Uitleg over de verschillende
symbolen vind je hieronder.
Voorlopig moet je enkel
aanduiden of je al of niet
aanwezig kunt zijn voor de
wedstrijden.
Vervoer wordt nog niet
aangeduid.

Wachtwoord vergeten?
Klik op de link “VKt SmartSportsClub” via onze website (www.volleyvkt.be) en klik
op de link “paswoord of gebruikersnaam vergeten”.

