Instructie voor de inschrijfmodule voor viertallencompetities
U kunt inschrijven voor viertallencompetities via de inschrijfmodule van MijnNBB. De opgave voor de
viertallencompetities kan alleen geschieden door daarvoor bevoegde en bij de NBB geregistreerde
functionarissen van de vereniging: de secretaris, de voorzitter van de technische commissie of de
competitieleider extern. De clubsecretaris van de vereniging kan via MijnNBB deze functies aan de juiste
personen toekennen.

Aandachtspunten voordat u gaat inschrijven
Voordat u start met inschrijven is het van belang dat uw computer bij MijnNBB pop-ups toestaat. Hoe u dat
kunt instellen wordt uitgelegd op de NBB website onder Automatisering en dan Veelgestelde vragen.
U vindt dit bij: Mijn scherm wordt grijs bij mijnnbb ↔ pop-up blokker.

De inschrijving stap voor stap
Onderstaand illustreren we stap voor stap wat u precies moet doen. De procedure is eenvoudig en neemt
slechts enkele minuten in beslag.
U gaat naar www.bridge.nl (De homepage verandert dagelijks en zal andere artikelen bevatten dan in dit
voorbeeld)

Rechtsboven klikt u op 'mijn gegevens' naast het MijnNBB logo.
U krijgt dan het volgende scherm te zien:

U logt in met uw lidnummer en uw wachtwoord.

U kunt uw lidnummer en/of wachtwoord opvragen door links bovenin te klikken op 'lidnummer opvragen' of
'wachtwoord opvragen'. Het lidnummer verschijnt na het invullen van uw geboortedatum en postcode op het
scherm. Het wachtwoord wordt naar het e-mailadres gestuurd dat bij ons in de ledenadministratie is
geregistreerd. Wanneer u succesvol bent ingelogd klikt u op het tabblad vereniging . (Als dit tabblad niet
beschikbaar is betekent dit dat u niet bij ons als bevoegde clubfunctionaris bent geregistreerd. Uw
clubsecretaris kan dit voor uw club in orde maken.)
Vervolgens klikt u in het linkermenu op 'Inschrijvingen'.
U krijgt nu het volgende scherm te zien :

(Het scherm kan bij u minder tabbladen en minder of nog geen inschrijvingen bevatten.)
U klikt nu op 'inschrijven' (de knop onder de tekst Overzicht inschrijvingen).

In een nieuw scherm opent zich de inschrijfmodule:

U kiest 'Een viertallencompetitie' en klikt op 'volgende':

U kiest de competitie waarvoor u wilt inschrijven en klikt weer op 'volgende':
(Het aanbod van competities waaruit u kunt kiezen hangt af van de rechten die uw vereniging bezit en het
district waaronder uw vereniging valt.)

In dit scherm vult u de lidnummers in van degenen die voor het betreffende team worden opgegeven. U kunt
de lidnummers zelf intypen, knippen en plakken vanuit een bestand of opzoeken in de ledenlijst van
MijnNBB door op het loepje te klikken. Als u de juiste speler hebt gevonden klikt u op 'selecteer' en de
speler wordt toegevoegd aan het team.
U vult vervolgens één voor één alle spelers van het team in. U moet in elk geval een (non-playing) captain
opgeven en in totaal minimaal vier en maximaal zes spelers (exclusief de eventuele non-playing captain).
Als de captain zelf ook speler van het team is moet u deze niet ook nog als speler opgeven!
U klikt op volgende en ziet dan het volgende :
(Tenzij er iets niet correct is ingevoerd of er aanleiding is voor een waarschuwing. Dan krijgt u daarvan eerst
een melding op het scherm voordat u naar de stap 'voltooien' kunt gaan. Zie voor meer informatie onder
aanmeldcontroles aan het eind van deze instructie.)
In dit voorbeeld is er sprake van teamnummer 2. Dat kan ook een lager teamnummer zijn. Het systeem zorgt
ervoor dat u per klasse alleen de keuze hebt uit teamnummers waarvoor uw vereniging rechten heeft.
Bijvoorbeeld team 1 Tweede Divisie, en team 2 hoofdklasse .

Tot slot geeft u aan op welk e-mailadres u de bevestiging van inschrijving wilt ontvangen. Standaard wordt
hier het e-mailadres getoond dat bij ons in de ledenadministratie is geregistreerd. U kunt in dit scherm
aangeven dat u de bevestiging op een ander e-mailadres wilt ontvangen. Dit heeft geen invloed op de
registratie van uw e-mailadres in de NBB-ledenadministratie. U kunt met betrekking tot de inschrijving hier
een opmerking voor de Weko toevoegen.
Zoals u ziet wordt het inschrijfgeld automatisch door de organisatie verwerkt. Het wordt geboekt in de
rekening courant van uw vereniging. Alleen als uw vereniging een incassomachtiging heeft afgegeven wordt
het bedrag ook automatisch afgeschreven. (Districten kunnen ervoor kiezen het inschrijfgeld op andere wijze
te laten verwerken, de tekst in bovenstaand scherm luidt dan uiteraard anders.)
Om de inschrijving af te ronden klikt u op voltooien. Het scherm sluit zich automatisch. Er wordt nu
automatisch een e-mail ter bevestiging verstuurd naar de opgegeven leden van het team en de persoon die de
opgave heeft verricht.
Wanneer u nu op MijnNBB kijkt en op verversen klikt (functietoets F5 of het icoontje naast de knop
inschrijven) ziet u de aanmelding op het scherm verschijnen. Rechts ziet u de status van de aanmelding. Dat
zal meestal 'Geaccepteerd' zijn.

In dit voorbeeld is alleen team 1 al geaccepteerd.
U kunt een opgave desgewenst ook annuleren of aanpassen. Daarvoor gebruikt u de icoontjes uiterst rechts.

Wanneer u de opgave wilt aanpassen kunt u via het icoontje rechts achter de speler deze verwijderen en/of
via de knop deelnemer toevoegen een speler toevoegen. Wanneer u klaar bent met de wijzigingen klikt u op
'Opslaan'. Het scherm wordt gesloten.

Wanneer u een inschrijving wilt annuleren bent u verplicht een reden op te geven, zodat het bondsbureau
en/of de DKL kan zien wat er aan de hand is.
NB. De status 'Geaccepteerd' is in alle gevallen een voorlopige status waaraan geen rechten kunnen worden
ontleend. De Weko en/of de DKL heeft te allen tijde de bevoegdheid om buiten de geautomatiseerde
controles om te toetsen of spelers speelgerechtigd zijn.

Aanmeldcontroles
Bij het opgeven van de teams worden diverse controles uitgevoerd.
- Of het lidnummer correct is.
- Of een speler meerdere keren is opgegeven.

In deze gevallen kunt u de opgave niet voltooien tenzij u de fout heeft kunnen herstellen.
Een waarschuwing volgt als een speler het voorafgaande seizoen voor een andere vereniging is uitgekomen
en nog steeds lid is van die vereniging.

Het kan zijn dat er dan door de Weko of de DKL toestemming moet worden verleend om voor de nieuwe
vereniging te mogen uitkomen. In zo'n geval zal de status van de inschrijving 'in wachtrij' worden in plaats
van 'geaccepteerd'.

Hulp bij de opgave
Mocht u er ondanks deze toelichting toch niet uitkomen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
de afdeling wedstrijdzaken (030-2759966) of de helpdesk (030-2759909) van het bondsbureau.

