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Inleiding 
Mijn Team app biedt je alles wat je nodig hebt voor jouw team. Of je nu speler, ouder/verzorger of 

teamleider bent: met Mijn Team blijf je altijd op de hoogte van alles wat belangrijk is binnen het 

Team. Uniek aan deze app: hij is niet alleen gericht op slechts een onderdeel van de 

teamorganisatie, maar op alle facetten voor het runnen van je voetbalteam. Met Mijn Team bepaal 

je zelfs opstellingen. 

Communicatie en Organisatie 

Communicatie en organisatie van een team zijn ontzettend belangrijk voor een teamleider. Maar 

hoe houd je overzicht en hoe kun je iedereen toch op een efficiënte manier bereiken via één 

kanaal? Zonder gebruik te hoeven maken van email, bellen, WhatsApp, Facebook en wellicht 

andere media. Door alles in één app te verzamelen houd je het overzichtelijk en makkelijk. 

Spelers kunnen daarnaast statistieken inzien, het actuele (wedstrijd-)programma, wasbeurten en 

rijschema’s bekijken en de chatfunctie gebruiken. 

 

Speltechnisch 

Mijn Team app faciliteert voor de teamleider alle zaken rondom organisatie en communicatie van 

het elftal. Daarnaast wordt ook het speltechnisch vlak breed uitgelicht. Zo biedt Mijn Team je de 

mogelijkheid om opstellingen te bepalen, tactieken te delen en daarmee de betrokkenheid van 

spelers te vergroten. 

Daarnaast wordt iedere week het actuele overzicht van wedstrijden, standen, uitslagen en 

gegevens geladen vanuit KNVB. Zo ben je altijd up-to-date. 

 Mijn Team App biedt je daarnaast nog veel meer voordelen: 

 Belangrijke contactinformatie bij elkaar 

 Spelersprofielen met foto 

 Alle contactgegevens invullen van spelers 

 Teamgenoten uitnodigen voor Mijn Team 

 Up-to-date programma, uitslagen en stand vanuit KNVB 

 Overzicht van wedstrijden van jouw team 

 Je trainingsprogramma beschikbaar 

 Evenementenkalender aanmaken 

 Zelf oefenwedstrijden aanmaken, zowel thuis als uit 

 Trainer / leider kan opstellingen maken en spelsystemen bepalen 

 Rij- en wasbeurtenschema opstellen 

 Alle communicatie binnen één omgeving 

 Twitterstream met hashtag van jouw team 

 Berichtenchat om elkaar op de hoogte te houden 
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Wat is Mijn Team App 
Mijn Team is de app voor de teamleider/trainer, spelers, ouders en verzorgers van voetbalteams. 

Spelers toevoegen / aanmaken / beheren 
 Teamgenoten uitnodigen 

 Profielgegevens van team/stafleden 

 Makkelijk bereiken van team/stafleden 

 Contactgegevens in een app 

 Spelersgegevens met profielfoto's, NAW gegevens, telefoonnummer en meer 

Binnenkort  
 Aanwezigheidslijst bij trainingen en wedstrijden 

 Spelersstatistieken (wedstrijden, doelpunten, kaarten, wissels, Man of the Match) 

 Vaardigheden spelers 

Agenda 
 Altijd actuele programma's, uitslagen en standen van jouw team (uitwisseling met KNVB-

data) 

 Zelf je trainingsagenda samenstellen 

 Evenementen toevoegen 

 Oefenwedstrijden aanmaken, zowel thuis als uit 

 Verzameltijden aangeven voor wedstrijden 

 Rij- en wasbeurten samenstellen en inzicht voor ouders 

Binnenkort 
 Altijd inzicht in aan- en afwezigen door aan-/afmeldfunctie (nu in ontwikkeling) 

Wedstrijdinformatie 
 Opstelling maken 

 Overzicht wissels 

 Spelsystemen bepalen 

 Zien hoe laat je aanwezig moet zijn 

Binnenkort 
 Tactieken maken 

 Tactieken en spelsystemen opslaan 

 Hoogtepunten van wedstrijden toevoegen 

 Notities maken in een wedstrijdverslag 

Social 
    # (twitter) voor jouw team 

    Alle teamberichten gebundeld in een berichtenstroom  
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Voor wie is Mijn Team App? 
Mijn Team is de app voor de teamleider/trainer, spelers en ouders/verzorgers van voetbalteams. 

Fans kunnen in de loop van 2014 ook hun teams gaan volgen. 

Teamleider / Trainer 
Waar spelen we zaterdag? Hoe laat moeten we er zijn? Gaat de training door? Wie rijdt er 

zaterdag? 

Communicatie en organisatie van een team zijn ontzettend belangrijk. Maar hoe houd je overzicht 

en hoe kun je iedereen toch op een efficiënte manier bereiken via een kanaal? En niet via mail, 

bellen, Whatsapp, Facebook en wellicht andere kanalen. 

 

Dat kan nu met Mijn Team: alles voor jouw team in een app. Alle communicatie en organisatie 

vindt plaats binnen de app. Maak je teamleden aan en communiceer met hen via de app.  

Competitieprogramma, stand en uitslagen worden met KNVB automatisch uitgewisseld. Je kunt 

zelf oefenwedstrijden, trainingen, evenementen en rij- en wasbeurtenschema’s toevoegen. Gaat 

een training niet door op het laatste moment? Via een pushmelding stel je iedereen gelijk op de 

hoogte. 

 

Maar niet alleen voor communicatie en organisatie maak je gebruik van de app. Ook het 

speltechnisch vlak is aanwezig. Wie speelt er? Wie staan er wissel, hoe kan ik mijn spelers 

betrekken? In Mijn Team kun je opstellingen maken op het speelveld en spelsystemen bepalen. 

 

Binnenkort kun je ook spelers individueel beoordelen en verbeterpunten aangeven om zo je 

spelers te kunnen motiveren en enthousiasmeren. Door de opstelling en tactieken voorafgaand 

aan de wedstrijd te delen gaan, creëer je alvast betrokkenheid voor de aankomende wedstrijd. 

Speler 
Je bent altijd op de hoogte van alles rondom jouw team: uitslagen, standen, programma, 

trainingen, evenementen. Maar binnenkort kun je hier ook je persoonlijke statistieken zien: hoe 

vaak heb je gespeeld, gescoord, ben je Man-of-the-Match geweest, ben je aanvoerder. Een 

teamleider/trainer kan ook de opstelling met je delen en tactieken. Dan kun je zien waar je 

komende wedstrijd staat en wat jouw rol is op die positie. Op die manier kun je nog meer 

betrokken raken bij jouw team. En natuurlijk is er ook een berichtenchat om te communiceren met 

je teamgenoten. 

Ouders/verzorgers 
Als ouder/verzorger wil je natuurlijk op de hoogte zijn wanneer jouw zoon of dochter moet trainen, 

spelen, er activiteiten zijn. Voeg je toe als ouder/verzorger en je bent volledig op de hoogte van 

alle ontwikkelingen binnen Mijn Team.  
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Welke stappen moet je ondernemen om Mijn Team succesvol in te zetten 

voor jouw team? 

Twee stappen van essentieel belang 
1.    Nodig je teamleider en teamgenoten uit om er echt een team app van te maken 
2.    Het verificatieproces: je moet geverifieerd zijn om gebruik te kunnen maken van alle 
functionaliteiten van de app. Dit betekent dat een teamleider geverifieerd moet worden door drie 
spelers (met een uniek mailadres) en een speler door de teamleider. Pas dan kun je bij alle 
functionaliteiten en ga je gebruik maken van alle voordelen die de app biedt. 

Het verificatieproces is ingebouwd om oneigenlijk gebruik van de app tegen te gaan en 
persoonlijke gegevens niet te kunnen tonen aan derden. Denk aan persoonlijke gegevens van 
teamleiders en spelers, berichten uit de chat, opstellingen en meer. 

Hoe start je Mijn Team 
1.    Je download de app in de Appstore of Google Play 
2.    Je registreert je via de app 
3.    Je klikt op de ontvangen activatielink in de e-mail 
4.    Je kunt starten in de app 
5.    Je zit vervolgens in de app bij jouw team 
6.    Je kunt echter alleen volledig gebruik maken van de app als je als speler geverifieerd bent 
door een teamleider of als teamleider geverifieerd bent door 3 spelers 
7.    Bij 'teamoverzicht' zie je een poppetje met een +. Daar kun je teamleden toevoegen. Let op: 
vergeet niet het emailadres toe te voegen.   

Vervolgens begint het proces bij teamleden 
1.    Een speler ontvangt een mail dat hij is uitgenodigd voor een team 
2.    Je download de app in de Appstore of Google Play 
3.    Je registreert je via de app 
4.    Je klikt op de ontvangen activatielink in de e-mail 
5.    Als je inlogt zie je alle verenigingen in Nederland: zoek je vereniging 
6.    Als je je vereniging hebt gevonden, kies je voor jouw team 
7.    Kies je rol 
8.    Selecteer je naam 
9.    Je kunt starten: ga naar 'teamoverzicht' en verifieer je teamleider (indien dit nog niet door drie 
spelers is gedaan) 
10.  Als je teamleider bent, ga naar 'teamoverzicht' en verifieer de spelers door op het groene 
vinkje te tappen. 

Download gratis de Mijn Team App voor iOS en Android 

 

  

https://itunes.apple.com/nl/app/mijn-team/id780599786?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afrogleap.unit4.teamapp
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FAQ 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu? 
Als je je wachtwoord bent vergeten kun je in het inlogscherm de button 'wachtwoord vergeten' 

aanklikken. Je nieuwe wachtwoord wordt dan per e-mail toegezonden. Als je in de app omgeving 

zit, kun je onder 'Accountinstellingen' je wachtwoord aanpassen. 

Wordt mijn apparaat ondersteund? 
Je kunt Mijn Team gebruiken op de meeste Android- en iPhone- smartphones. De app wordt 

ondersteund vanaf Android versie 2.3 en iOS 6. Daarnaast kun je Mijn Team app ook gebruiken op 

de iPad en iPad Mini. Heb je een smartphone voor een ander besturingssysteem? Dan kun je Mijn 

Team helaas nog niet gebruiken.  

Het activeren van je account.  
Nadat je je hebt geregistreerd kun je je account activeren via de e-mail die we naar je versturen. 

Staat je email er niet bij? Kijk dan ook even bij je Ongewenste Items. Je kunt de app namelijk niet 

gebruiken alvorens je op de link hebt geklikt om je account te activeren. Let op: hiermee activeer je 

je account, dit betekent nog niet dat je geverifieerd bent. Dit dien je binnen het teamoverzicht te 

doen. 

Wat als je geen teamleider in je team hebt? 
Als je geen officiële teamleider hebt die voor jou het team kan beheren kun je jezelf aanmaken als 

teamleider. Je kunt namelijk meerdere teamrollen beheren binnen 1 account. Uiteraard dien je dan 

wel als teamleider nog goedgekeurd te worden door 3 andere spelers binnen jouw team. 

Hoe kan ik een speler verwijderen uit mijn team?  
Alleen als teamleider kun je spelers verwijderen uit een team. Op een iOS device kun je dit doen 

binnen de detailpagina van een speler. Bij het gebruik van een iPad is het daarnaast ook mogelijk 

om dit te doen vanuit het Teamoverzicht. Je kunt dan de naam van de 'te verwijderen' speler van 

naar links te swipen.   

 

Bij het gebruik van een Android device kun je een speler verwijderen door in het Teamoverzicht de 

naam lang ingedrukt te houden. Je krijgt hier vervolgens een kruisje te zien waarop je dient te 

klikken zodat je de speler kunt verwijderen.  

Ik heb zojuist een terugkerend evenement aangemaakt, maar dat zie ik niet 
terug in de agenda.  
De eerste activiteit wordt direct getoond in je agenda. Terugkerende items worden binnen een 

minuut ingeladen in de app.  

Voor activiteiten die dagelijks herhaald worden, zullen de komende 14 in je agenda vermeld 

worden. Je zult hiermee altijd voor 2 weken in de toekomst de dagelijkse herhaal activiteiten zien. 

 

Activiteiten die wekelijks herhaald worden zijn tot 4 weken vooruit zichtbaar. Maandelijkse 

activiteiten zullen voor maximaal 2 keer worden herhaald voordat deze opnieuw zichtbaar wordt in 

de agenda voor de maand erna. 
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Waarom zie ik meerdere wedstrijden in mijn agenda staan? 
We hebben de beker- en competitiewedstrijden aan het dashboard toegevoegd. Het verschil kun je 

zien door aan het icoon rechtsboven in de hoek van het item. 

De uitslag standen kloppen niet. Wat nu?  
Iedere vrijdag-, zondag- en woensdagnacht wordt de competitiestand geladen vanuit de KNVB 

database. Deze data is leidend. Mocht er echt iets niet kloppen, dan vragen we je feedback te 

geven door middel van de button in het menu van de app en nemen we contact op met de KNVB. 

Waarom kan ik niet chatten?  
Alleen teamleiders, teamleden en ouders/verzorgers die geverifieerd zijn kunnen berichten 

plaatsen en lezen. De berichtenchat is beschikbaar vanaf versie 1.1. 

Er is een wijziging in de agenda maar de items staan nog op de oude datum 
en tijd ingesteld. Hoe kan ik dit verhelpen? 
Als er een wijziging in het (wedstrijd-)programma is, kun je in de agenda je items aanpassen. Zo 

kun je ze op de nieuwe tijd, datum of plaats instellen. Aanpassingen in het competitieprogramma 

worden automatisch verwerkt via de KNVB feed die we gebruiken.  

Waarom kan ik geen teamopstelling maken? 
Alleen de teamleider kan de opstelling bepalen, als teamlid kun je alleen de opstelling bekijken als 

de teamleider de opstelling publiceert. 

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn berichten over het team niet openbaar 
worden gemaakt voor iedereen?  
Door de berichtfunctie in de app te gebruiken, kun je de berichten over jouw team(-leden) privé 

houden. Alleen teamleiders, teamleden en ouders/verzorgers die geverifieerd zijn kunnen 

berichten plaatsen en inzien. Daarbuiten kan niemand het lezen. 

Waarom kan ik kiezen tussen verschillende rollen: teamleider, speler of 
ouder/verzorger? 
Je kunt kiezen tussen bepaalde rollen omdat iedere rol andere items te zien krijgt. Zo kan je 

teamleider bijvoorbeeld trainingen aanmaken, oefenwedstrijden toevoegen, de opstelling maken 

en meer. Een speler en/of ouder/verzorger krijgt deze informatie te zien, maar kan deze niet 

aanpassen. 

Kan iedereen zomaar alle informatie bekijken van mijn team? 
Nee. Belangrijk om te weten is dat alle teamleden die jouw team willen volgen eerst goedgekeurd 

moeten worden door de teamleider. Zo kun je er zeker van zijn dat er geen mensen toegang 

hebben tot informatie die dat eigenlijk niet zouden moeten hebben.  

Daarnaast heeft niet iedereen toegang tot dezelfde items. Zo heeft bijvoorbeeld de teamleider de 

mogelijkheid om trainingen aan te maken, oefenwedstrijden, opstellingen te maken en een tactiek 

te bepalen. Teamleden ouders/verzorgers kunnen dit wel zien maar niet bewerken. 

Hoe weet ik of dit echt mijn teamleden zijn? 
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Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan moeten minimaal 3 teamleden de teamleider verifiëren. 

Zonder verificatie is het niet mogelijk om van alle functionaliteiten binnen de app gebruik te maken. 

Een teamleider verifieert vervolgens de spelers om hen ook alle rechten te kunnen geven. 

 

Op deze manier blijft alle niet openbare teaminformatie beschermd tegen bijvoorbeeld 

tegenstanders uit de competitie of andere derden.  

Waarom verschijnen mijn tweets niet in de tweetfeed?  
De privacy instellingen van jouw Twitteraccount bepalen of jouw tweet in de tweetfeed verschijnt in 

de app. Door binnen je Twitteraccount de privacyinstellingen aan te passen dat jouw tweets 

openbaar worden gemaakt, zal ook de app deze herkennen en zullen ze worden ingeladen.  

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn tweets ook in de app te zien zijn?  
Door je tweets te voorzien van een hashtag (#) met daarna jullie club- en teamnaam zal 

automatisch ook tweet worden ingeladen in de app. Let op: dit geld niet alleen voor de spelers of 

trainer. Ook fans kunnen tweeten over jouw team, en ook dit zul je terugzien in de app.  


