
Persoonlijke gegevens aanpassen in de Voetbal.nl App 

 Voordat je gegevens kunt aanpassen is het belangrijk dat je email (1) (zie 
onderstaand plaatje) bij RKDES is geregistreerd en daarmee in de administratie van 
de KNVB (Sportlink) staat. Bij je aanmelding geef je meestal al je email adres op. Op 
dit email adres ontvang je ook communicatie vanuit RKDES. Mocht je toch niet meer 
weten welk adres je hebt opgegeven, stuur dan even een berichtje naar 
ledenadministratie.voetbal@rkdes.nl Iedere lid met een geldig email adres kan zich 
vervolgens registreren in de Voetbal.nl App en zijn/haar team, programma, etc zien. 

 Voor ouders/verzorgers van kinderen tot 16 jaar is het belangrijk, dat naast het email 
adres dat bij het lid is geregistreerd (1) ook een email adres van de ouder/verzorger 
in Sportlink is vastgelegd. Dit kan hetzelfde email adres zijn, maar ook een ander 
email adres. Per lid kunnen er 2 email adressen van ouders/verzorgers worden 
vastgelegd. Indien er geen email adres van een ouder/verzorger wordt vastgelegd, 
zijn de gegevens van een lid tot 16 jaar niet via de Voetbal.nl app aan te passen door 
de ouders/verzorgers en het lid. 
 
Hieronder het scherm in Sportlink waar de email adressen worden ingevuld. In geval 
van een kind jonger dan 16 jaar moet het email veld (2) ingevuld zijn en kan email 
veld (3) ook worden ingevuld. Indien (2) en (3) beide zijn ingevuld, kunnen beide 
ouders/verzorgers de gegevens van het kind aanpassen. 
 

Notabene. Vanaf 16 jaar kan ieder lid alleen zelf zijn/haar  gegevens aanpassen indien 
geregistreerd met email adres (1). Indien het email adres daarom moet worden gewijzigd 
stuur dan een mail naar: ledenadministratie.voetbal@rkdes.nl 

 

 

 

 



Voor het aanpassen van gegevens ga je in de 
Voetbal.nl app naar de 3 streepjes voor de rode 
pijl en klikt deze aan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens ga je naar instellingen en klikt 
deze aan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kun je kiezen voor  

1. Mijn persoonsgegevens of  
2. Mijn kinderen 

  



 

 

 

1. Mijn Persoonsgegevens: 

 

Je kunt in dit scherm vervolgens je pasfoto 
aanpassen (tot 1 november en alleen indien 
je ook in Sportlink bent geregistreerd als lid) 
en je adresgegevens en telefoonnummer 
wijzigen. Indien in de Voetbal.nl App bent 
geregistreerd als toeschouwer/ouder, kun je 
wel je gegevens aanpassen, maar zie je geen 
pasfoto. 

  



 

 

 

 

 

 

2.  Mijn kinderen 

Indien je in het eerdere scherm Mijn 
kinderen kiest, zie je, je kind(eren). Mocht je 
geen kind(eren) zien is het email adres 
waarmee je inlogt bij de Voetbal.nl app niet 
geregistreerd in Sportlink bij 
ouder/verzorger.  

 

Selecteer vervolgens je kind. 

 

Wil je, je email adres toevoegen of wijzigen 
stuur dan een mail naar: 
ledenadministratie.voetbal@rkdes.nl 

  



 

 

 

 

 

Je komt nu in het scherm waar je de pasfoto 
van je kind kunt aanpassen (tot 1 november) 
en de andere adresgegevens en 
telefoonnummer. 

  



 

 

 

 

 

Als je de foto aanklikt opent een scherm 
waar je kunt kiezen voor het maken van een 
foto via de camera of een bestaande foto 
selecteren met een foto app (verschilt per 
mobiele telefoon). 

  



Mocht het niet lukken, stuur dan even een berichtje naar webmaster@rkdes.nl 
en dan helpen we je verder. 

 


