Handleiding ZwaluwenApp
Inleiding
Tegenwoordig kun je als hockeylid en ouder/verzorger bijna niet meer zonder de Zwaluwen App. Heel veel informatie staat er overzichtelijk in maar de app
heeft nog veel meer functies. Heel overzichtelijk vind je van je team al je trainingen, de tijden en op welk veld je traint. Ook alle details van je wedstrijden en
eventuele taken staan netjes op een rijtje. Ook kun je je hier aan- en afmelden voor een training of een wedstrijd, naast natuurlijk een persoonlijk bericht bij
afmelding aan je coach of trainer. Maar zo vind je in deze app alle nuttige informatie. De App is te downloadden via de AppStore / GooglePlaystore.

ZwaluwenApp
Dit document bevat een overzicht van diverse functies en pagina’s van de app, met een toelichting en uitleg per onderdeel. Afhankelijk van de rechten en
rol binnen het team, zijn bepaalde onderdelen wel of niet beschikbaar. Indien er nog vragen zijn na het lezen van dit document, kun je het beste even
contact opnemen met de (LISA)beheerder van de club hockey@zwaluwenutrecht1911.nl .

Inlogscherm, Inloggen als lid
Om in te loggen als lid voer je je lidnummer en wachtwoord in. Indien je het wachtwoord niet meer weet, kun je deze opvragen via de functie ‘Wachtwoord
vergeten?’ Als je lidnummer niet bekend is kan de ledenadministratie van je vereniging je verder helpen hockeyleden@zwaluwenutrecht1911.nl

Inloggen als gast
Indien je niet beschikt over een lidnummer en wachtwoord voor jouw club kun je ook gebruik maken van de app. Niet alles is dan beschikbaar, de agenda zal
bijvoorbeeld niet worden gevuld.

Wachtwoord vergeten?
Via de functie wachtwoord vergeten, kun je jouw wachtwoord opvragen bij de club. Voer je lidnummer en je 1e emailadres in en druk op ‘Wachtwoord
aanvragen’, je zult nu binnen een aantal minuten een nieuw wachtwoord ontvangen op het mailadres dat bij de ledenadministatie bekend is.
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