Recente foto updaten op je spelerspas via Voetbal.nl
Spelers die 16 jaar of ouder zijn kunnen via de app van voetbal.nl zelf hun foto updaten.
Spelers die jonger dan 16 jaar zijn kunnen dit zelf niet doen. Dit moet door een
ouder/verzorger worden aangepast.
Spelers van 16 jaar of ouder:
1. Log in op de App van voetbal.nl waarmee je bent ingeschreven bij FC Almere en dus
bij de KNVB
2. Klik op instellingen
3. Onder het kopje “mijn gegevens” vind je: mijn persoonsgegevens. Klik hierop
4. Klik op je foto en upload een recente herkenbare foto
Je zichtbaarheid kan je ook eventueel aanpassen maar dit is optioneel
1. Normaal: Je bent zichtbaar met naam en pasfoto
2. Beperkt: Je bent zichtbaar met je naam op de site van FC Almere
3. Afgeschermd: Je foto en naam zijn beide afgeschermd
Klik onderaan het beeld op opslaan.
Spelers jonger dan 16 jaar:
Het e-mail adres dat is opgegeven bij inschrijving bij de voetbalclub is gekoppeld aan de
speler jonger dan 16 jaar. Deze speler kan zelf de gegevens niet wijzigingen.
Het is dus noodzakelijk om twee e-mail adressen door te geven aan FC Almere. Het
eerste e-mail adres wordt gekoppeld aan het account van de speler het tweede e-mail
adres wordt gekoppeld aan de ouder/verzorger van het kind.
Hierin zijn er twee opties:
1. Het account van de speler wordt gekoppeld aan een eigen e-mail adres van de
speler en het account van de ouder/verzorger wordt aan een tweede e-mail adres
gekoppeld
2. Indien de speler geen eigen e-mail adres heeft worden beide accounts aan één email adres van de ouder/verzorger gekoppeld
Om het email adres te wijzigen kan je een e-mail sturen naar:
ledenadministratie@fcalmere.com
Vermeld hierbij de voornaam en achternaam van de speler, het eerste e-mail adres en
het e-mail adres van de ouder/verzorger. Je ontvangt bericht terug zodra het e-mail
adres is aangepast.

Spelersfoto uploaden bij optie 1:
Als ouder/verzorger kan je nu een nieuw account aanmaken met het tweede
e-mail adres dat je hebt opgegeven. Vul hier je gegevens in. Je hebt nu een toeschouwers
account.
1.
2.
3.
4.

Klik op instellingen
Onder “mijn gegevens”vind je het kopje “mijn kinderen”, klik hierop
Klik op de naam van het kind waarvan je de foto wilt wijzigen
Klik op de foto en upload een recente herkenbare foto

De zichtbaarheid van de speler kan je ook eventueel aanpassen maar dit is optioneel
1. Normaal: Je bent zichtbaar met naam en pasfoto
2. Beperkt: Je bent zichtbaar met je naam op de site van FC Almere
3. Afgeschermd: Je foto en naam zijn beide afgeschermd
Klik onderaan het beeld op opslaan.
Spelersfoto uploaden bij optie 2:
Je kan inloggen op het e-mail adres dat je hebt opgegeven voor beide accounts.
1. Je bent ingelogd op het account van de speler hierin kan je dus niets wijzigen,
scroll naar beneden en klik op opslaan. Nu kom je in je eigen account terecht.
2. Klik op instellingen
3. Onder “mijn gegevens”vind je het kopje “mijn kinderen”, klik hierop
4. Klik op de naam van het kind waarvan je de foto wilt wijzigen
5. Klik op de foto en upload een recente herkenbare foto
De zichtbaarheid van de speler kan je ook eventueel aanpassen maar dit is optioneel
1. Normaal: Je bent zichtbaar met naam en pasfoto
2. Beperkt: Je bent zichtbaar met je naam op de site van FC Almere
3. Afgeschermd: Je foto en naam zijn beide afgeschermd
Klik onderaan het beeld op opslaan.
Iedere keer als je inlogt kom je eerst in het scherm van de speler terecht.

