Informatie voor bridgedocenten
NBB docentendatabase
De NBB ondersteunt bridgedocenten op diverse vlakken. Uw gegevens kenbaar op de
landkaart bridgedocenten, docentenhandleidingen en dergelijk op de downloadpagina,
korting bij de Bridge- en Boekenshop enzovoorts. Om voor de diverse faciliteiten in
aanmerking te komen dient u in de NBB docentendatabase opgenomen te zijn. Mail uw
verzoek hiervoor naar docent@bridge.nl
Beheer uw gegevens in de (docenten)database van de NBB
Na opname in de docentendatabase staan uw gegevens op twee plekken in de NBB
administratie:
- In de standaard NBB ledenadministratie
- In de NBB docentendatabase
De gegevens in deze databases kunnen afzonderlijk worden aangepast.
Dat betekent dat u in de docentendatabase bijvoorbeeld een ander e-mailadres
(bijvoorbeeld uw speciale docenten e-mailadres) kunt invoeren dan in de NBBledenadministratie.
Ook is het mogelijk uw huisadres aan te passen naar het adres waar u lesgeeft.
Via MijnNBB op www.bridge.nl kunt u uw eigen gegevens in beide databases beheren.
De verdere uitleg gaat over het beheer van de gegevens in de docentendatabase.
Wanneer u ingelogd bent op MijnNBB, gaat u naar de tab PERSOON (rechts boven) en via
DOCENTGEGEVENS (linker kant) komt u in het volgende blad:
Adres
Adresregel 2
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
Nederland
E-mailadres
Telefoonnummer
Actief
Vermelding website
Nieuwsbrief
Themalessen
Jeugd
Volwassenen
Beginners
Gevorderden
Kennismakingsclinic
Eigen website
Aanvullende informatie
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Een korte toelichting bij de invulvelden:
N.a.w. gegevens: Wanneer u op een ander adres lesgeeft dan uw huisadres, kunt u hier
deze gegevens wijzigen. Het heeft geen gevolg voor bijvoorbeeld het ontvangen van het
bridgeblad. Ook het invullen van een ander e-mailadres en telefoonnummer is hier mogelijk.
Actief: Hier vult u in of u op dit moment actief bent als bridgedocent.
Vermelding website: Als u hier ‘Ja’ invult (alleen mogelijk indien actief op ‘Ja’ staat), worden
uw gegevens geplaatst op de NBB website en mogelijk op de club- en districtssites. Van uw
n.a.w.-gegevens worden in dit geval alleen uw naam, postcode, e-mailadres en
telefoonnummer geplaatst.
Nieuwsbrief: Indien u hier geen ‘Ja’ invult, betekent het dat u geen e-mails wilt ontvangen,
we kunnen u dan niet van nieuwe initiatieven op de hoogte houden.
Themalessen, jeugd, volwassenen, beginners, gevorderden, kenningsmakingsclinic: Bij al
deze items kunt u aangeven of u deze lessen verzorgt.
Eigen website: Hier kunt u het www-adres van uw eigen website ingeven.
Aanvullende informatie: Hier kunt u bijvoorbeeld een tweede telefoonnummer noteren,
aangeven wanneer uw lessen starten, welke cursussen u op dit moment geeft, etc.
Vermeld geen zaken die aankomende cursisten niets zeggen of voor hen overbodig zijn (‘lid
VBD’ zegt hen niets, ook ‘In bezit van diploma CLA’ zegt een cursist niets en is niet relevant).
De teksten zonder opmaak invoeren.
Ons streven is om met deze database de informatie over bridgedocenten actueel te houden
en zo bridgegeïnteresseerden en potentiele bridgecursisten van actuele en juiste informatie
te kunnen voorzien.
Probeer daarom uw gegevens up-to-date te houden. Mocht u tijdelijk geen les meer geven
zet vermelding website en actief op nee. Zodra u weer begint met uw lessen kunt u dit weer
op ja zetten of mail dit verzoek naar docent@bridge.nl . Indien u uw bridgedocenten carrière
definitief beëindigt, geeft dit dan ook aan ons door (via docent@bridge.nl). Wij halen u dan
uit de docentendatabase.

Vermelding op de NBB-site en de NBB-Clubsites
De NBB docentendatabase is op www.bridge.nl automatisch gekoppeld aan een landkaart
onder: Bridge leren > bridgedocenten.
Uw gegevens worden op dit kaartje weergegeven als u hebt aangegeven dat u vermeld wilt
worden op de website. De plaatsbepaling is gekoppeld aan de postcode zoals ingegeven bij
het blad docentgegevens in MijnNBB.
Als uw vereniging op de Clubwebsite het gediplomeerde kader laat zien, dan wordt u daarop
als docent vermeld als u hebt aangegeven dat u op de website wilt staan. Hier worden dus
niet meer automatisch alle gediplomeerde bridgedocenten getoond. Omdat ook nietgediplomeerde actieve docenten in de database zijn opgenomen, worden ook zij hier
getoond.
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