
Beste leden, 

Met ingang van het zaalseizoen 2017-2018 willen we het rooster voor kantinediensten, 
scheidsrechters en zaalwachten gaan digitaliseren. Hierdoor wordt het overdragen/ruilen van 
vrijwilligerstaken binnen onze vereniging makkelijker en is er één centrale plek waar een up to date 
rooster beschikbaar is. We hebben er voor gekozen om met Inzetrooster aan de slag te gaan. Je kunt 

Inzetrooster met je smartphone, iPad of laptop gebruiken. Ga naar kvgoodluck.inzetrooster.nl  

Hoe werkt het 

1. Je ontvangt een mail met daarin een omschrijving van de taak waar je voor ingedeeld bent. 
Dit ziet er ongeveer zo uit. 

 

 

2. Je komt dan terecht op het volgende scherm

 

https://kvgoodluck.inzetrooster.nl/


Op mijn pagina kan je zien voor welke vrijwilligerstaak je bent ingedeeld. Daarnaast kan je ook een 
taak gemakkelijk ruilen/overdragen aan een ander als je verhinderd bent.

 

Ruilen/overdragen 
Als je gekoppeld bent aan een vrijwilligerstaak dan is het heel eenvoudig om de taak met een ander 
te ruilen of over te dragen. Dat doe je via de pagina mijn pagina en de button ‘overdragen’. Je kunt 
één specifiek persoon of meerdere personen vragen om jou dienst over te nemen. De eerste die het 
verzoek via e-mail accepteert, door op de link (button) te klikken, neemt je dienst over. Je krijgt een 
e-mail bevestiging als de dienst is overgenomen. Indien je de dienst wenst te ruilen, dient de persoon 
waarmee je ruilt zijn dienst naar jou over te dragen. Hoe eerder je het verzoek verstuurd hoe groter 
de kans is dat je taak geruild of overgenomen kan worden 

Benieuwd met wie je kan ruilen? Via de menubalk bovenin kun je door op ‘alle diensten’ te klikken 
zien wie voor welke dienst ingeroosterd staat. Let op! Je blijft verantwoordelijk voor de dienst tot 
dat deze is overgenomen en per e-mail aan je is bevestigd! 

 



 

Ga snel aan de slag. Je hoeft alleen de volgende pagina even te lezen dan weet je meteen hoe het 
werkt. https://kvgoodluck.inzetrooster.nl/hoe-werkt-het Daarnaast zie je bij de veel gestelde vragen 
(FAQ) hoe je gemakkelijk een app icoon op je iPhone, iPad of Android Smartphone of tab kan zetten.  

Omdat we bij een aantal vrijwilligerstaken twee of drie personen nodig hebben per dienst, staat een 
tijdsblok er soms vaker in. Zo kunnen meerder mensen ingeroosterd staan voor dezelfde dienst.  

Op de volgende pagina kan je inloggen: kvgoodluck.inzetrooster.nl Dit kan ook als je nog geen 
mail hebt gehad met een taak erin, maar toch nieuwsgierig bent naar het programma. Je 
klikt dan op “login aanvragen” en gebruikt het e-mail adres wat bij ons in de 
ledenadministratie staat (dus het e-mail adres dat je gebruikt om in de KNKV wedstrijdzaken 
app te komen, of waarop je de nieuwsbrieven en facturen van de vereniging ontvangt). Voor 
alle leden vanaf 16 jaar is een inlog aangemaakt. 

Voor de ouders van jeugdleden zal binnen enkele weken een login worden aangemaakt, zij 
krijgen hierover apart bericht. 

Het zal misschien even wennen zijn maar het is erg eenvoudig. Heb je vragen, stuur ze dan naar 
bestuur@kvgoodluck.nl of stel ze aan Britt of Irene.  
 
Bestuur KV Good Luck 
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