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Handleiding e-mailadressen invullen 

correspondentiegroepen Nevobo.nl 
 

Verenigingsmailadressen en privémailadressen  
Er zijn verenigingen die e-mailadressen hebben voor verenigings- en bestuurstaken in de 

vorm ‘wedstrijdsecretaris@netsmashers.nl’ of ‘wedstrijdsecretaristopduikers@gmail.com’. 

De vereniging bepaalt zelf wie daar toegang toe hebben of naar wie de e-mail doorgestuurd 

wordt. Wij gebruiken bij voorkeur deze e-mailadressen voor onze communicatie met de 

vereniging en noemen die ‘verenigingsmailadressen’.  

Daarnaast heeft iedere verenigingsfunctionaris een privé e-mailadres. Dit adres gebruiken wij 

bij voorkeur voor onze communicatie met de betreffende privépersoon, zoals bijvoorbeeld 

wachtwoordherstel voor het account, de aanwijzing als scheidsrechter, etc. Dit noemen we 

‘privé-mailadressen’. We willen dat in de ledenadministratie in Sportlink Club, bij de persoon, 

alleen nog maar privé-mailadressen vermeld worden.  

Correspondentie e-mailadres toevoegen 
De ledenadministrateur van de vereniging heeft de mogelijkheid om verenigingsmailadressen 

te registreren op www.nevobo.nl via de persoonlijke volleybal account. Klik, na inloggen, op 

de verenigingsnaam. Ga daarna naar de pagina ‘Contactgegevens functionarissen’.  

 
Alle verenigingsmailadressen voor de correspondentie worden hier ingevuld door de 

ledenadministrateur.  

Op deze plek is het niet de bedoeling dat privé adressen geregistreerd worden. Als de 

vereniging geen verenigingsadressen heeft, hoeft er via “contactgegevens functionarissen” 

niets geregistreerd te worden. Het privé e-mailadres is namelijk al geregistreerd in Sportlink 

Club. 

 

http://www.nevobo.nl/
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Voor alle functionarissen van de vereniging is op deze pagina een overzicht beschikbaar, 

waarin vermeld is welke rechten de functionarissen op de website hebben. We vermelden 

hierin tevens welke mail onderwerpen er naar deze groep verstuurd worden. 

 

Tijdelijke vervanging verenigingsfunctionaris 
Omdat de rechten op www.nevobo.nl gekoppeld zijn aan de verenigingsfunctionaris, ontstaat 

een probleem wanneer deze tijdelijk vervangen wordt (bijvoorbeeld tijdens vakantie). We 

bieden op www.nevobo.nl de mogelijkheid om de rechten tijdelijk over te dragen aan iemand 

anders. Tijdens de tijdelijke periode van vervanging kun je géén gebruik maken van die 

rechten, totdat je de overdracht beëindigt. Zo kun je tijdens je vakantie iemand anders de 

wedstrijdwijzigingen af laten handelen.  

De verzending van e-mailberichten wijzigt hierdoor niet: deze worden nog steeds naar de 

vereningingsmailadressen gestuurd. Omdat hier ook berichten van anderen binnen zullen 

komen, regelt de vereniging dat de e-mail doorgestuurd wordt of de vervanger toegang heeft 

tot de mailbox.  

 

 

Nieuwe functionaris 
Wanneer een verenigingsfunctionaris gaat stoppen zal er vaak sprake zijn van een periode 

van overdracht. Aan het begin van die periode meldt de ledenadministrateur de nieuwe 

functionaris aan in Sportlink Club met de betreffende verenigingstaak. Hierdoor krijgt deze 

automatisch de juiste rechten op www.nevobo.nl. Binnen de vereniging wordt ook geregeld 

dat de nieuwe functionaris toegang krijgt tot het verenigingsmailadres.  
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Zodra de overdracht afgerond is, meldt de ledenadministrateur de oude functionaris af in 

Sportlink Club en zorgt de vereniging ervoor dat het wachtwoord van het 

verenigingsmailadres gewijzigd wordt, of het doorsturen daarvan aangepast wordt. Het 

verenigingsmailadres blijft behouden in de communicatie-instellingen op www.nevobo.nl. 

 


