Van: Ledenadministratie NJBB <la@njbb.nl>
Verzonden: donderdag 24 september 2020 16:31
Onderwerp: Scanapp

Vanaf januari 2020 beschikken alle leden over een digitale licentie. Hoe de digitale licentie te
verkrijgen is, verschilt per vereniging. De ene vereniging heeft de instructies naar de leden gestuurd
voor het online downloaden van de digitale licentie. Andere verenigingen hebben de digitale licentie
per e-mail gestuurd naar de leden of de digitale licentie (op creditcardformaat) geprint voor de
leden.
Om verenigingen, spelers en organisatoren van toernooien nog beter te ondersteunen, is er een
mogelijkheid ontwikkeld waarmee de licentie kan worden gecontroleerd. In samenwerking met
AllUnited is de NJBB Scanapp ontwikkeld. Middels deze app kunnen gediplomeerde wedstrijdleiders
en scheidsrechters de digitale licentie controleren op geldigheid. Voor de landelijke organisatie zijn
de datum en het tijdstip waarop een bepaalde licentie wordt gescand zichtbaar. Verdere informatie,
zoals locatie waar de licentie is gescand en door wie is gescand, wordt niet gedeeld met de landelijke
organisatie.
De speelgerechtigdheid wordt gecontroleerd door de QR code op de licentie te scannen. Met een
geldige licentie zijn spelers speelgerechtigd en kunnen zij deelnemen aan toernooien,
kampioenschappen en competities. De scheidsrechters krijgen ook toegang omdat zij tijdens de NPC
wedstrijden de rol van wedstrijdleider op zich nemen.
De gekwalificeerde scheidsrechters en wedstrijdleiders hebben een e-mail ontvangen met verdere
instructies (indien het e-mailadres in de ledenadministratie is genoteerd) voor het downloaden en
gebruik van de app om digitale licenties te controleren. Het is goed dat de vereniging ook op de
hoogte is van de scanapp en de werking daarvan. Klik hier voor de handleiding die is naar gestuurd
naar de functionarissen.
Het verzoek aan de secretaris van de vereniging is om deze e-mail te sturen naar de gekwalificeerde
scheidsrechters/wedstrijdleiders van de vereniging.
Meer dan alleen scannen
Tevens kan via deze app de QR code snel en makkelijk worden gedownload en is de QR code altijd bij
de hand. Klik hier voor het stappenplan voor de leden om de app te downloaden. Daarnaast heeft de
app enkele andere functionaliteiten. Alle nieuwsberichten op de website en social media kunnen via
de app worden bekeken. Je kan daar tevens meldingen voor aanzetten. Bovendien zijn de
persoonlijke gegevens te bekijken zoals het in de ledenadministratie is genoteerd. Indien wijzigingen
moeten worden doorgevoerd in de persoonlijke gegevens, dan kan contact worden opgenomen met
de ledenadministrateur van de vereniging.
Opnieuw downloaden digitale licentie
Bij de ontwikkeling van de app zijn de QR codes op de digitale licenties gewijzigd. Het is om die
reden van belang dat alle spelers opnieuw de digitale licentie downloaden. Via de app is de digitale
licentie/QR code altijd snel en makkelijk bij de hand. We raden een ieder dan ook aan om de app te
downloaden. Bij toernooien kan de QR code op de mobiel dan kort worden getoond aan de
wedstrijdleider voor het scannen van de digitale licentie. De wedstrijdleider hoeft de mobiel niet
vast te houden. Als de speler de mobiel neerlegt, kan de wedstrijdleider de QR scannen op gepaste
afstand scannen. Het blijft ook mogelijk om de digitale licentie te printen en te overhandigen aan de
wedstrijdleider.

Voor NPC wedstrijden is het mogelijk om per team alle digitale licenties op één/twee pagina’s te
downloaden op de mobiel of te printen. In de handleiding in de ledenadministratie staat voor de
ledenadministrateur uitgelegd hoe dat mogelijk is.
We wensen een ieder veel plezier en succes met de app en de scheidsrechters/wedstrijdleiders veel
succes/plezier met het scannen van de digitale licenties.
Met vriendelijke groet,
Eric de Reuver

Medewerker leden- en projectondersteuning

Nederlandse Jeu de Boules Bond
Kelvinbaan 48 | 3439 MT Nieuwegein
030-2020145 | info@njbb.nl | www.njbb.nl
Volg het sportplatform van de NJBB ook via:

Partner in de sport:

Stappenplan scannen digitale licentie/QR code
1. Ga voor IPhone naar de App store en voor andere telefoons (Samsung, Huawei etc.)
naar de Google Playstore.
2. Ga naar het zoekveld.
3. Type NJBB in en klik op zoeken.
4. Download de NJBB Scanapp.
5. Wanneer het downloaden gereed is, open de NJBB Scanapp.
6. Het is van belang om een nieuw account aan te maken. Klik op de groene knop ‘Ik ben
nieuw hier’.
7. Vul je e-mailadres in wat ook in de ledenadministratie staat en kies een wachtwoord.
8. Klik vervolgens op Account aanmaken.
9. Je krijgt vervolgens op het opgegeven e-mailadres een e-mail. Je kan middels de e-mail
je account bevestigen. Klik op de blauwe tekst Account bevestigen in de e-mail.
10. Je krijgt vervolgens te zien dat de verificatie is gelukt en in de app te zien dat je
account is bevestigd.
11. Na het inloggen moet de app even laden en kom je in Overzicht terecht.
12. Klik vervolgens link bovenaan op de drie streepjes.
13. Je komt nu in het menuoverzicht. Onder je naam en initialen staan drie icoontjes. Het
derde icoontje zijn vier blokjes. Klik hierop.
14. Nu wordt je persoonlijke QR code getoond. Rechtsboven zie je een vierkant met
openingen. Klik hierop.
15. Je kan nu gaan scannen. Je kan het controleren door de digitale licentie van iemand
anders te scannen of je eigen QR code/digitale licentie te openen op je computer, tablet
of een andere telefoon. Het werkt ook als je je eigen digitale licentie hebt geprint.
16. Vervolgens worden de achternaam, voorletters, voornaam, licentienummer en
vereniging getoond waar het primaire lidmaatschap is genoteerd. Daarnaast verschijnt
een groen vinkje als het goed is. Het scannen is dan gereed. De speler is
speelgerechtigd als de opgave klopt met de resultaten bij het scannen.
17. Let op, de digitale licentie van één speler kan eenmaal per dag worden gescand. Bij
tweemaal of meer scannen wordt een rood kruis getoond en aangegeven dat de speler
al eerder is ingecheckt. Echter komen de gegevens dan nog steeds naar voren. Als die
overeen komen met de opgave dan is een speler speelgerechtigd.
18. De laatste melding die kan worden getoond is een kruis omdat de pasuitgifte is
geblokkeerd. Een speler is dan niet speelgerechtigd. De speler moet dan contact
opnemen met de ledenadministrateur van de vereniging.
Veel plezier en succes gewenst.

