Handleiding Clubdashboard Volley Vlaanderen
Bron
Alle rapporten in dit clubdashboard zijn gebaseerd op gegevens die werden verzameld uit de
databank van VolleyAdmin2, het programma voor beheer van leden en clubs van Volley Vlaanderen.
Gegevens over kwalificaties van trainers (VTS kwalificaties en LO diploma’s) zijn oorspronkelijk
afkomstig uit de VOTAS databank van de Vlaamse Trainers School van Sport Vlaanderen.

Duiding
In het kader van transparantie heeft Volley Vlaanderen ervoor gekozen om de gegevens van de
clubdashboards publiek beschikbaar te stellen en de toegang tot het dashboard van een club niet te
limiteren tot enkel de club zelf.
De gegevens opgenomen in deze rapporten bevatten enkel aantallen en geen persoonsgegevens
waarmee één of meerdere personen kunnen geïdentificeerd worden.
De gegevens van voorbije seizoenen zijn steeds een weergave van de situatie op datum van 31 maart
van dat seizoen (vb. seizoen 2018-2019 toont de situatie op 31 maart 2019).
De gegevens van het lopende seizoen zijn steeds een weergave van de situatie op de dag vóór de dag
van opvraging (vb. Op 02/10/2020 selecteer je seizoen 2020-2021, dan is dit een weergave van de
situatie op 01/10/2020.)
Om een accurate vergelijking te kunnen maken van verschillende seizoenen, laat je dus best het
lopende seizoen buiten beschouwing omdat dat nog niet de gegevens van het volledige seizoen
bevat.
De club kan de gegevens van de verschillende rapporten gebruiken in het kader van het uitstippelen
van het eigen clubbeleid, om evoluties over de jaren heen te bekijken, om de eigen club met andere
clubs te vergelijken, …

Functionaliteit

Op de openingspagina kan je bovenaan d.m.v. de filters een selectie maken van een seizoen en één
of meerdere clubs. De club(s) die je daar selecteert, zijn de club(s) waarvan de gegevens worden
getoond op alle volgende rapporten.
De enige uitzondering hierop zijn de rapporten in het onderdeel “Federatie”. Zij tonen de volledige
situatie van Volley Vlaanderen, ongeacht of er op de openingspagina één of meerdere clubs
geselecteerd werden.
Op de openingspagina kan je op de titel van elk rapport klikken om rechtstreeks naar dat rapport te
gaan.

Op elke andere pagina kan je bovenaan het seizoen wijzigen om de gegevens van een ander seizoen
te bekijken van de op de openingspagina geselecteerde club(s).

Via het icoontje van een huis op elk rapport kan je snel terugkeren naar de openingspagina.
Je kan door de verschillende rapporten bladeren d.m.v. de pijltjes links en rechts. Dit kan ook d.m.v.
de pijltjes onderaan naast de paginanummers. Door op het paginanummer te klikken, krijg je een
lijst te zien met links naar de verschillende rapporten.

Sommige rapporten bevatten grafieken die complex zijn. Het laden van de gegevens op dat rapport
kan dan soms even duren.
De grafieken zijn dynamisch. Dit wil zeggen dat wanneer je in de grafiek op een bepaald onderdeel,
seizoen, … klikt, de weergegeven gegevens op basis daarvan wijzigen.
Wanneer je met de muis over een bepaald deel van een grafiek beweegt, verschijnt er een venstertje
met meer gedetailleerde gegevens (vb. bij een grafiek met onzichtbare labels).

Contact
We streven ernaar deze tool voor onze clubs zo optimaal mogelijk te maken. Eventuele opmerkingen
mogen steeds worden doorgegeven via joeri.vandewiele@volleyvlaanderen.be

