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De Commissie Wedstrijdzaken van Juventa’12 maakt sinds enkele jaren gebruik van 

het medium ‘MijnJuventa12’. Het betreft een functionaliteit welke vereniging breed 

gebruikt wordt en door ons zelf ontworpen is. Hiermee wordt de communicatie 

verbeterd, worden geen onnodige kosten gemaakt en wordt een deel van het 

vrijwilligerswerk bespaard. Win, Win, Win is de volle buit laten we maar zeggen. 

 

Voor wie 

Alle trainers en leiders worden in ‘MijnJuventa12’ gekoppeld aan het team waarvoor 

zij komend seizoen verantwoordelijk zijn. Waar nodig kunnen eventueel ook extra 

personen toegevoegd worden, mits zij geïnformeerd dienen te worden over zaken 

rondom wedstrijden en trainingen. In de zomerstop worden alle personen 

automatisch aangemeld en wordt hen voor de start van het seizoen een wachtwoord 

toegezonden. Ieder team heeft zijn eigen wachtwoord welke dus eventueel gebruikt 

wordt door meerdere personen. Houd hier rekening mee bij het eventueel wijzigen 

van het wachtwoord. 

Functies voor het team 

Als team heb je de mogelijkheid om informatie te vinden over de wedstrijden, zowel 

de toekomst als in het verleden. Naast het programma en de uitslagen, vind je hier 

ook de kleedkamer- en veldindeling, aanstellingen van scheidsrechters, leuke 

clubstatistieken & diverse documenten. Daarnaast kan de Commissie 

Wedstrijdzaken eenvoudig berichten uitsturen en mutaties doorgeven. 

Indienen verzoeken 

Via ‘MijnJuventa12’ dienen teams verzoeken in te dienen bij de Commissie 

Wedstrijdzaken voor bijvoorbeeld het uitstellen van een geplande wedstrijd. Ook 

mutaties m.b.t. het spelerslijsten, opmerkingen over het wedstrijdformulier of 

gespeelde wedstrijd en het aanvragen van een oefenwedstrijd of extra training loopt 

via ‘MijnJuventa12’.  

Doorgeven uitslagen 

Na afloop van iedere wedstrijd dient ieder team de uitslag door te geven via 

‘MijnJuventa12’. Met deze handeling worden de uitslagen van alle teams van onze 

vereniging direct gepubliceerd op onze website, in ‘MijnJuventa12’ en op de 

schermen bij de ingang en bij de bar in ons clubhuis.  

 

Kortom:  Een belangrijk en handige functionaliteit voor ons allen! 
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Stappenplan 

 

1. In augustus ontvangen alle aangemelde trainers en 

leiders een e-mail van ‘MijnJuventa12’ met als 

onderwerp ‘MijnJuventa12 – Wachtwoord gereset’. De 

namen en e-mailadressen komen vanuit de 

Technische Commissie. Geen e-mail ontvangen? 

Neem dan even contact met ons op via ons e-

mailadres welke je onderaan dit document vindt. 

Indien het bericht in uw ongewenste berichten map 

terecht komt, adviseren wij deze afzender toe te staan 

om later dit seizoen te voorkomen dat je berichten 

mist. 

 

 

2. Log vervolgens in door te klikken op de link in de e-mail. Kies voor ‘teams’ en 

selecteer het juiste team. Het wachtwoord vind je in de zojuist ontvangen e-

mail. Let op, ieder team heeft zijn eigen wachtwoord welke bij meerdere 

trainers/leiders door meerdere personen wordt gebruikt. 
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Na het inloggen zie je in één oogopslag de uitslag van jullie laatst gespeelde 

wedstrijd en de eerstvolgende ingeplande wedstrijd. Anders dan de App’s ‘Voetbal.nl’ 

en ‘Wedstrijdzaken’ vind je hier ook de oefenwedstrijden terug. 

Klik links bovenaan op het icoontje met de 3 horizontale strepen voor het menu. 

Dashboard:  Beginscherm 

Programma:  Alle geplande wedstrijden inclusief aanstellingen en indelingen 

Uitslagen:  Uitslagen van alle gespeelde wedstrijden 

Teamoverzicht: Informatie per team met o.a. de technische staf 

Wedstrijdzaken: Optie om verzoeken in te dienen en erop te reageren 

Overige:  Leuke statistieken en diverse documenten 

 

Doorgeven van de uitslag 

Direct na afloop van je wedstrijd geef je de uitslag door via ‘Mijn Juventa’12’. Log in 

en klik op je dashboard op de knop die zichtbaar is geworden in het blauwe vlak. 

     

Je vindt vervolgens de uitslag direct terug op de schermen in ons clubhuis, in 

‘MijnJuventa12’ en op onze website. 
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Indienen verzoeken 

Hoewel iedereen vooraf kan zien op welke data er wedstrijden gepland zullen 

worden, komt het wel eens voor dat toch een team een tekort aan spelers heeft om 

de wedstrijd te kunnen spelen. Dit kan om persoonlijke redenen, blessures en 

bijvoorbeeld vakanties. Als het binnen de vereniging niet mogelijk is om uit een ander 

team een speler te lenen (vraag eventueel de Technische Commissie), dan kunnen 

wij als Commissie Wedstrijdzaken altijd proberen om de wedstrijd te verplaatsen. 

Het verplaatsen/uitstellen van wedstrijden mag alleen met goedkeuring van de 

tegenstander. Als zij geen medewerking willen verlenen, zijn wij als vereniging 

verplicht de wedstrijd te spelen. In de praktijk gaan tegenstanders meestal akkoord, 

anders is het team verplicht om de wedstrijd gewoon te spelen al dan niet met 

spelers uit andere (lagere) teams. 

Hoe eerder een verzoek ingediend wordt hoe groter de kans op succes! 

 

1. Log in op ‘MijnJuventa12’ en ga in het menu naar ‘Wedstrijdzaken’. 

2. Kies voor ‘Verzoek indienen’ om een nieuwe aanvraag te starten. 

3. Selecteer de juiste categorie 

a. Uitstel wedstrijd -> Aanvraag om een geplande wedstrijd uit te stellen 

b. Inplannen wedstrijd -> Aanvraag om een nieuwe wedstrijd in te plannen 

c. Reservering -> Aanvraag om een veld te reserveren voor bijv. training 

d. Issue -> Melden van een issue rondom een wedstrijd 

e. Overige -> Melden van overige zaken 

4. Geef bij omschrijving zoveel mogelijk informatie. 

a. Uitstel -> Datum, tegenstander, reden uitstel en alternatieven 

b. Inplannen -> Tegenstander, datum, gewenste tijd, locatie 

c. Reservering -> Datum, tijd start en eind, veld grootte, kleedkamers 

d. Issue -> Datum, tegenstander, welk issue en betrokkenen 

e. Overige 

5. Tot slot pakken wij het als Commissie Wedstrijdzaken op en houden je op de 

hoogte. Kijk hiervoor bij ‘Lopende verzoeken’. Uiteraard ontvang je als 

gebruiker per mail een melding zodra er ontwikkelingen zijn. 

 

Vragen/opmerkingen 

Wedstrijdzaken@Juventa12.nl 

Commissie Wedstrijdzaken Juventa ‘12 
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