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RODA ’23 is inmiddels hard bezig aan de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Binnen RODA 
'23 zijn de website, voetbal.nl app en narrowcasting oplossingen (in de ontvangstruimte en kantine) 
rechtstreeks gekoppeld aan Sportlink (KNVB). Alle programma’s, uitslagen, afgelastingen en teams worden 
onderling tussen de website, TV’s op de club en voetbal.nl app gecommuniceerd en bijgewerkt wanneer er 
wijzigingen hebben plaatsgevonden. Zo kun je zien op jouw teampagina, wie er allemaal bij jou in team zit, 
wat het komende programma is en welke uitslagen er bekend zijn. Zodra jij je als speler hebt ingeschreven 
bij de KNVB, wordt de informatie opgeslagen in Sportlink.  

In verband met onder andere de AVG Wetgeving, wordt bij iedereen die aangemaakt wordt in Sportlink, 
standaard zijn of haar gegevens op afgeschermd gezet. Met andere woorden; Er worden geen gegevens 
van jou als speler getoond. Dit houdt in dat als je op jouw teampagina of op de voetbal.nl app kijkt, je jouw 
naam op afgeschermd ziet staan, terwijl andere spelers wel keurig vermeld worden. Dit kunnen wij als 
RODA ’23 niet voor jullie wijzigen en dienen jullie dus zelf aan te passen. Je kunt deze privacy instellingen 
eenvoudig aanpassen in de voetbal.nl app of op de website van voetbal.nl. Wat betreft de mogelijkheden 
die er zijn; 

• Afgeschermd  (niemand ziet je naam of je pasfoto. Standaard instelling) 
• Beperkt (Iedereen ziet je naam, maar niet je pasfoto) 
• Normaal (Iedereen ziet je naam en je pasfoto) 

Uitzondering van bovenstaande instellingen geldt voor alle officials, welke wel jouw naam en foto kunnen 
zien. Dit is ter controle voor bijvoorbeeld het invullen van het digitale wedstrijdformulier. Wij als RODA ’23 
hopen dat iedereen de privacy instellingen minimaal wijzigt van afgeschermd naar beperkt, zodat in ieder 
geval op de website en in voetbal.nl app de namen binnen elk team zichtbaar zijn. RODA ’23 kan en wil dit 
uiteraard niet verplichten. Het recht van jouw privacy is middels de huidige wetgeving geregeld. Andere 
persoonlijke gegevens (telefoonnummers, adres, etc) zullen door de KNVB en RODA ’23 niet gedeeld 
worden op sociale media, website, voetbal.nl of andere digitale media.  

Vanaf de onder 13 is het verplicht om een goede pasfoto in de app te hebben. Is de pasfoto te oud of 
klopt deze niet, zal een official het niet toe staan om aan de wedstrijd mee te mogen doen. Vanwege het 
officiële karakter van de foto is het toevoegen van een foto aan je profiel aan bepaalde voorwaarden 
verbonden. Als je nog geen foto hebt, dan kun je te allen tijde een foto aan je profiel toevoegen. Als je 
reeds een foto hebt, dan kun je alleen een foto toevoegen in de periode dat de KNVB dit toestaat. Deze 
periode kan per seizoen verschillen, maar voor het seizoen 2021-2022 is het mogelijk om tot 1 november 
je foto te wijzigen. Op hoofdlijnen kunnen bestaande foto's in de periode van 21-juni t/m 31 oktober 
gewijzigd worden. Buiten deze periode kunnen wijzigingen van de foto uitsluitend door de KNVB 
plaatsvinden. Richtlijnen voor pasfoto's: Niet toegestaan: 

• foto's die herinneren aan het lieve jongetje of meisje die je 5 jaar geleden was. 
• foto's van voetbalsterren waar je graag op wilt lijken maar duidelijk te zien is dat je niet op de foto 

lijkt. 
• Zogenaamde Avatars van spelletjes en/of websites 
• Familie kiekjes, soms zelfs met een hond. 

Juiste foto: 

• Recente foto met tenue 
• Schouder en hoofd volledig in beeld. 
• Recht in de camera kijken 
• Beetje glimlachen. 

http://voetbal.nl/
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Een scheidsrechter kan bij het ontbreken van een pasfoto op het digitaal wedstrijdformulier eisen dat je 
een paspoort of ID kaart toont voorafgaand aan de wedstrijd. Indien daar niet aan wordt voldaan mag de 
speler/speelster niet meedoen aan de wedstrijd. Het is dus voor jou en jouw team belangrijk dat er een 
goede pasfoto in de app zichtbaar is.  

Ook bij RODA ’23 kunnen bij thuiswedstrijden de scheidsrechters opdracht geven bij alle junioren- en 
seniorenteams pascontrole uit te voeren. Bij de eerste wedstrijd kun je van een club scheidsrechter nog 
een waarschuwing ontvangen. Bij een volgende wedstrijd kan het gebeuren dat je zelf niet mee kan 
voetballen. Een KNVB scheidsrechter zal bij het ontbreken van een foto en in plaats daarvan het niet 
kunnen tonen van een ID je direct uitsluiten van de wedstrijd. Je coach of teamleider kan ter plaatse een 
foto van jou maken en het voor je in orde maken in de wedstrijdzaken app. Het beste is echter om het zelf 
in orde te maken in de voetbal.nl app.  

Je privacyinstellingen in de voetbal.nl app kunnen alleen door jezelf en niemand anders gewijzigd worden. 
Voor spelers/speelsters in de pupillen (onder 13 en lager) is de pasfoto niet verplicht. Gezien de toekomst 
en om lastige vragen uit te sluiten, is het wel prettig als ook deze leden hun pasfoto in orde maken. De 
voetbal.nl app is voor iedereen te downloaden in de Apple Appstore of  Google Play-
store. https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app Uiteraard kun je ook alle zaken regelen op de website van 
voetbal.nl. Voor een instructie hoe de privacy instelling kan worden aangepast volg je de navolgende 
link. https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000063096-welke-privacy-
niveaus-zijn-er-binnen-de-apps-van-sportlink- Voor een uitleg over het toevoegen van de foto klik je op de 
navolgende link. https://www.voetbal.nl/gebruik-van-de-foto Heb je ondanks alles nog hulp nodig of wil je 
je registreren bij voetbal.nl, neem dan contact op met je coördinator.  

Met sportieve groet,  

De Jeugdcommissie  
RODA ‘23 
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