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 toelichting 
 
Hoofd-element Nieuws 
 
Clubnieuws Gerelateerd aan nieuws website 
- button hockey.nl Nieuwsberichten van hockey.nl 
- uitslagen Recente uitslagen via het digitaal 

wedstrijdformulier 
- toevoegen en verwijderen nieuws  Voor beperkte groep met autorisatie 

NieuwsVP, incl. plaatsen van foto/video. 
- reageren op nieuwsberichten  
 
Hoofd-element ‘IK’  
 
Account  
- instellingen  Wijzigen eigen contactgegevens met link 

naar de ledenadministratie. Foto, mobiele 
nummers en emailadressen 

- berichtgeving Instellen van ontvangen van 
pushberichten voor afgelastingen, 
uitslagen en nieuwsberichten 

Team wisselen Indien meer dan 1 team (bijvoorbeeld als 
speler, coach, trainer) 

Teamspelers Lijst met spelers, inclusief 
contactgegevens, foto 

Wedstrijden 
- wedstrijden Alle wedstrijden van het team 
- route naar wedstrijd  
- analyse van wedstrijd  
- taken bij de wedstrijd Verslag 
- foto’s Per wedstrijd 
- presentie Aanwezigheid bij wedstrijden 
- koppeling digitaal wedstrijdformulier  
  
Taken Inclusief takenmanagement door 

ondersteuning 
Stand Uitslagen, programma, stand in competitie 

voorzien van logo’s KNHB-partners 
Foto’s Alle foto’s die bij het team horen, eigen 

albums aanmaken, foto’s direct vanuit de 
app gemaakt.  

Geld Bierpot functionaliteit 
DWF Direct naar het digitaal 

wedstrijdformulier, ook voor arbitrage 
Presentie Aan/afwezigheidsoverzicht voor alle 

toekomstige wedstrijden 



 
Element ‘Agenda’  
Familie-agenda op basis van adres met daarin alle activiteiten die relevant zijn voor het 
gezin. Inclusief trainingen, wedstrijden, arbitrage-, bar- en andere diensten. Aangevuld 
met wedstrijden van Oranje en belangrijk evenementen zoals de EHL. Per element 
kunnen er details worden opgevraagd met bijvoorbeeld informatie over de training 
(locatie, trainer, tijdstip), wedstrijd (inclusief programma, route, stand, uitslagen en 
spelerslijst) 
 
Element ‘club’  
  
Agenda Club-agenda, rechtstreeks gekoppeld met 

LISA en export mogelijkheid naar de 
agenda van de telefoon. 

Teams Alle teams van de vereniging, mogelijkheid 
tot het ‘volgen’ van een team. Standen, 
uitslagen, programma en spelerslijst per 
team beschikbaar 

Wedstrijdprogramma Compleet wedstrijdprogramma, inclusief 
oefenwedstrijden per datum. Te filteren 
op thuis/uit, sortering tijd/categorie 

Clubgids Gouden gids principe voor de vereniging 
Clubs Alle hockeyclubs uit Nederland, inclusief 

route, contactgegevens, foto’s. Gegevens 
zijn door de club zelf te managen. 

Acties Sponsoracties  
Sponsors Complete sponsorlijst, inclusief pagina per 

sponsor met mogelijkheid tot foto, film en 
tekst (en hyperlinks). 

Uitslagen Uitslagen van de vereniging direct vanuit 
het DWF 

My Order Cashless betalen met saldo, opwaarderen 
en inzien transacties. 

Zoek Zoeken door de ledenlijst (alleen voor 
LISA-gebruikers/organisatie van de 
vereniging) 

  
 
Element ‘overig’ 
 
Rabohockey now! Social media overzicht van internationals 

en hoofdklassespelers (twitter/foto’s) 
 


