
Invoeren van voorkeurstaak in de app van voetbal.nl in 11 
eenvoudige stappen


1. Open de voetbal.nl app


	 


2. Open linksboven het menu	


	 


3. Kies voor Vrijwilligerstaken
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    4. Het tabblad “Vrijwilliger” is nu geopend. Kies daar voor “Mijn taken”.


 5. Nu worden de taken getoond waar u uit kunt kiezen. 




6. Vink aan welke taken u wilt doen.


	 	 	 


7. Ga vervolgens met het pijltje een scherm terug.




8. Ga vervolgens nogmaals met het pijltje een scherm terug.


9. Open linksboven weer het menu.




10. Klik op Programma.




11. U ziet nu alle beschikbare taken. In het voorbeeld hieronder ziet u die van Bardienst, 
Keukendienst en Ontvangst sportaccommodatie. Dit waren de taken waarvoor net in het 
voorbeeld de beschikbaarheid is aangezet. Door deze aan te klikken kunt u zich inschrijven voor 
een specifieke taak. Na het aantikken van de taak zal de bevestiging wordt gevraagd. U kunt zich 
inschrijven voor zoveel taken als u wilt. Na de bevestiging zal deze in uw Programma zichtbaar 
worden. 


We hebben taken een paar maanden in de toekomst gepland. We kunnen ons voorstellen dat u 
niet altijd in de app kijkt en dat u wellicht vergeten bent waar u zich voor op heeft gegeven. 
Daarom zorgen we er voor dat u 3x een herinnering van uw activiteit krijgt.


Eenmaal ingeschreven voor een taak/dienst wordt er van u verwacht dat u er dan ook 
daadwerkelijk bent om deze uit te voeren. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u door 
onvoorziene omstandigheden de dienst niet zelf kunt uitvoeren. U kunt dan via de app proberen te 
ruilen met iemand 


Ga naar de betreffende taak/dienst op de hoofdpagina en klik op het ruilsymbool en klik 
vervolgens bij “wil je ruilen?” op OK.


In het overzicht verschijnt de tekst ‘wil ruilen’. 




U kunt nu ruilen met alle leden die zich hebben opgegeven voor deze vrijwilligerstaak. Wanneer 
iemand anders het ruilverzoek accepteert door in te schrijven op de betreffende dienst zal er een 
melding verschijnen op de hoofdpagina. 


Ook kunt u contact opnemen met de taakbeheerder van de betreffende taak om het ruilen te 
ondersteunen. 



