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De komst van ‘mijntriathlonNL’ betekent voor jullie vereniging of organisatie ook een gedeeltelijk
nieuwe manier van werken met het ledenbeheersysteem. Nieuw is bijvoorbeeld dat het systeem werkt
met het toekennen van rollen en daar geven wij graag wat uitleg over, voordat jullie voor de eerste
keer aan de slag gaan in de nieuwe omgeving. Ook raden wij aan om in het Kenniscentrum op onze
website de atletenpagina over mijntriathlonNL goed te bekijken.
Let op: het is belangrijk dat de persoon die de rol van Voorzitter heeft, zo snel mogelijk na de
lancering van het systeem aan de slag gaat om de overige rollen binnen de vereniging toe te kennen,
zodat alle andere functionarissen ook direct aan de slag kunnen.
Voorzitter
Binnen mijntriathlonNL kunnen meerdere mensen verschillende taken uitvoeren. Een centraal begrip
hierin is de rol van de Voorzitter. Dit kan dezelfde persoon zijn als de verenigingsvoorzitter, maar dat
hoeft niet. Deze voorzittersrol heeft als belangrijkste functie om andere rollen toe te delen aan
kaderleden binnen de vereniging en deze personen zo te machtigen om dat deel van het systeem te
kunnen benaderen en gebruiken. De voorzitter benoemt iemand tot penningmeester en die persoon
kan de facturen beheren die horen bij de contributie-afdrachten aan de NTB. De voorzitter wijst
iemand aan als secretaris en die persoon krijgt toegang tot de ledenadministratie. Pas als de
Voorzitter een rol toegekend heeft, krijgt de aangewezene toegang tot de bijbehorende functionaliteit.
Rol toekennen
In het systeem is al ingesteld dat de persoon die nu nog in mijnNTB als voorzitter geregistreerd staat,
de voorzittersrol toebedeeld krijgt in de nieuwe omgeving mijntriathlonNL. Dit is een functie die
gekoppeld wordt aan het persoonlijke account van het betreffende lid. Het toekennen van rollen gaat
als volgt:
1. Log in op mijntriathlonNL (zie voor hulp daarbij het artikel in het Kenniscentrum )
2. In het Dashboard staat aan de linkerzijde de naam van de vereniging. Erop klikken brengt
een menu naar voren waarin ook Rollen staat.
3. Klik op Rollen voor een overzicht van al toebedeelde rollen en daarna op Toevoegen om
een nieuwe rol toe te wijzen. Selecteer het juiste verenigingslid en kies de bijbehorende
rol. Daarna staat deze in het lijstje van toebedeelde rollen. Als deze persoon vervolgens
inlogt in mijntriathlonNL dan is de bijbehorende functionaliteit beschikbaar via het
Dashboard onder het menu van de vereniging.

Rol wijzigen of verwijderen
Als iemands functie binnen de vereniging wordt overgenomen door een ander lid, dan kan de
bijbehorend rol in het systeem toegekend worden aan dit lid door een nieuwe rol toe te voegen.
Daarna (!) kan de rol van de afscheid nemende functionaris opgeheven worden door de rol te
verwijderen uit het Rollen-overzicht.
De knop “wijzigen” is bedoeld om een alternatief e-mailadres toe te voegen aan een rol. Standaard
heeft elke gebruiker een persoonlijk mailadres gekoppeld aan mijntriathlonNL maar als een vereniging
liever een verenigingsadres wil gebruiken, bijvoorbeeld secretaris@onzetriathlonclub.nl dan kan dat
worden ingevoerd via de knop ‘wijzigingen’ in het rollen-overzicht.

Informatie over de verschillende rollen
Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende rollen in het systeem, op alfabetische
volgorde:
- Bestuurslid: <uitleg volgt binnenkort>
- Contactpersoon algemeen: <uitleg volgt binnenkort>
- Contactpersoon evenementen: <uitleg volgt binnenkort>
- Contactpersoon leden: <uitleg volgt binnenkort>
- Medewerker: <uitleg volgt binnenkort>
- Penningmeester:Kan het profiel van de organisatie bijwerken, leden toevoegen, wijzigen en
exporteren, licentiehouders bekijken, rollen beheren en facturen inzien
- Secretaris: Kan het profiel van de organisatie bijwerken, leden toevoegen, wijzigen en
exporteren, licentiehouders bekijken, rollen beheren en de locatie van een evenement
beheren
- Vertrouwenspersoon: <uitleg volgt binnenkort>
- Voorzitter: Kan het profiel van de organisatie bijwerken, leden toevoegen, wijzigen en
exporteren, licentiehouders bekijken, rollen beheren en facturen inzien, evenementen
aanmaken, beheren en indienen, evenals locaties van evenementen beheren. Tevens
Wedstrijden (voorheen bekend als Startseries) beheren en deelnemers beheren.
Veel gestelde vragen en antwoorden:
Moet onze voorzitter ook in mijntriathlonNL de voorzitter zijn?
Nee, dat hoeft niet. Hij of zij kan iemand anders aanwijzen voor deze rol in het systeem. Let wel op dat
dat eerst gebeurt, voordat de huidige voorzittersrol wordt verwijderd! Anders kan niemand meer rollen
toedelen of verwijderen.

Kunnen meerdere mensen dezelfde rol hebben in mijntriathlonNL?
Ja, dat kan! De voorzitter kan een rol aan meerdere leden toekennen. Ook kan een lid meerdere rollen
hebben. Er kunnen ook meerdere Voorzitters zijn, als dat gewenst is.

