
 
 
Algemeen 
Met een account op de website van Sporting70 kun je  

- jezelf aanmelden als vrijwilliger 
- contactgegevens onderhouden  
- aanmelden voor taken 
- taken en vrijwilligerspunten in zien  
- kinderen/familie registreren  

Registratie 
Je website account kun je aanmaken je door je aan te melden op de website onder 
Login/Website (Leden), via de button Registeren. Als je je account eenmaal hebt kun je je 
vervolgens aanmelden als vrijwilliger. 
 
Een gedetailleerde instructie over het registreren en aanmelden als vrijwilliger vind je op de 
Documenten en Info pagina van de website onder het kopje Website Handleidingen. 
(https://www.sporting70.nl/528/documenten-en-info/) 
 
Gebruik van het account. 
Als je inlogt op de website onder Login/Website (Leden) krijg je op je persoonlijke pagina de 
keuze uit diverse tabbladen. Standaard kom je binnen op het tabblad profiel. 
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Het tabblad Profiel geeft inzicht in je geregistreerde gegevens, je familie verband en het 
aantal punten behaald/te behalen, en voor welke taken je bent ingeroosterd.  
 

 
 
Benodigde en behaalde punten worden geteld voor de gehele familiegroep.  
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Aanmelden voor een taak kan op het tabblad Vrijwilligers.  
Je kunt bladeren door de agenda (per dag, week of maand) of filteren om alleen een 
bepaalde taak te zien.   
Een taak met rode balk erboven laat zien dat er nog plek is.  

 
 
Een groene blak laat zien dat deze taak vol is. Er kan niet meer op worden ingeschreven.  
 

 
 
Klik op een taak om je aan te melden.  
Let op: alleen voor taken met een rode balk kun je je aanmelden 
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Je ontvangt bevestiging na goedkeuring.  
 
Heb je ingeschreven maar kun je toch niet? Neem dan contact op met 
vrijwilligers@sporting70.nl Zij helpen je verder. Uiteraard kunnen ook zij weinig voor je doen 
als je vlak voor je taak afzegt. Regel dan zelf een vervanger een geef dit door. Hoe eerder je 
iets doorgeeft, hoe beter!  
 
 
Roosterpagina. 
Op de website vind je onder de menu-optie Roosters een nadere uitleg van hoe Sporting 
omgaat met de vrijwilligersplanning. Je kunt hier ook via de button Planning en 
Overzichten de contactgegevens zien van de mensen die zijn ingepland voor de diverse 
diensten. Handig als je wilt ruilen!  
 
Vanwege privacy redenen moet je wel zijn ingelogd op de website om deze gegevens te 
kunnen inzien. 


