Handleiding Mysportsplanner (SP)
MySportsplanner wordt gebruikt om jouw deelname aan een (team)roei-uur kenbaar te maken.
Voor de Teamcaptain (TC) en de Stuur (ST) is het van belang dat men dit zo tijdig mogelijk doet.
Zo kunnen zij zien of er voldoende roeiers zijn om te kunnen vertrekken.

De regels, die wij hierbij met elkaar hebben afgesproken, zijn:
1.

Vaste teamleden hebben voorrang bij het inschrijven.
Dit is geldig tot 3 dagen voor het geplande uur (bijv. zo 10:00 uur => anderen vanaf do. 10:00 uur).

2.

Vanaf 3 dagen* voor het geplande uur kunnen anderen inschrijven.
Die hebben dan dus ook voorrang op een (te laat) inschrijvend teamlid!

3.

Dit* geldt niet voor inschrijven bij de Wedstrijdteams (WT).
Deze willen zoveel mogelijk in een vaste samenstelling trainen.

4.

Vraag bij WestrijdTeams (WT) altijd toestemming aan de TeamCaptain (TC),
vanaf 3 dagen vooraf, indien er nog plek is. Krijg je toestemming, dan kun je mee.

5.

Bij aanmelden - als reserve - zet je jezelf altijd op rood in de planner!
Zie onderaan bij TIPS hoe je dit op de juiste wijze doet.

Hoe gebruik ik de MySportsplanner:

1.

Inloggen:

Eerste keer inloggen: aanmelden bij team de Drechtse Schoone en inloggen met jouw emailadres
en zelfgekozen wachtwoord
2.

Tabblad Planner:

Dit is de roei-agenda. Op de afgesproken dag(en) en tijd(en) staat jouw team ingepland.

Aanmelden voor een roei-uur:
1.

Kies het betreffende vakje op de regel met jouw naam (je staat altijd bovenaan).

a.

Scrol altijd naar beneden voor het aantal aanwezigen;
het juiste en maximale aantal is 7, waarvan 1 de stuur is.

b.

Kijk bij Gast
(altijd op 2e plek),
daar staan namen in de memo die als gast mee roeien
(voornamelijk van toepassing op Nieuwe Roeiers),

bij één roeier: alleen de naam,
bij meerdere roeiers: eerst het aantal roeiers, gevolgd door de namen.
c.

Gast telt onderaan maar voor 1 aanmelding, houd daar rekening mee!

Nu weet je of er nog plek is en kun je jezelf de juiste status geven.
2. Kies voor “wijzigen”.

Hier zie je het menu wat je te zien krijgt.
3. Klik op het pijltje naast “ik weet het no..”.

Je kunt kiezen voor:

ik kan wel
Selecteer je keuze en

ik kan niet

ik weet het nog niet

klik op < Opslaan > !!!

Bij het veldje ‘Memo’ kan je een (korte) boodschap voor de teamleden achterlaten.

TIP: hou het kort en..
bedenk goed wat je in de memo's wilt schrijven;
aangeven dat je komende weken op vakantie bent is misschien niet zo verstandig!

TIPS:
1. Al voldoende roeiers, maar je wilt je interesse toch kenbaar maken (aanmelden als reserve ):
zet jezelf op rood en geef in de memo aan dat je reserve wilt zijn*
( met volgnummer van aanmelden):

Valt er iemand uit, dan kun je roeien.
De TC zal je óf op groen zetten óf ( op de dag zelf) persoonlijk informeren.
*Geldt niet bij WT’s! Dit kan alleen door toestemming te vragen aan de TC!

2. Een team neemt een onderling besluit, van invloed op de planning (bijv. niet roeien ivm weer):
meld dat dan ook in de SP en aan degenen die zich hebben aangemeld om te roeien,
bijvoorbeeld via een app-berichtje.
3. Controleer de planner voor vertrek van huis:
het is raadzaam om, voordat je van huis vertrekt, altijd de planner te raadplegen.
Immers het weer kan omgeslagen zijn of er zijn zieken, waardoor het aantal te laag is geworden.

Overige tabbladen:

Tabblad Teamleden:
Hier kun je je eigen informatie wijzigen -graag je telefoonnummer
toevoegen- en contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres van
anderen vinden.

Tabblad Homepage:

Op deze pagina staat hoeveel roeiers zich al hebben ingeschreven voor de
shift. Je kunt de planner openen door op < Bekijk de hele planner > te klikken.

