Webinar PowerBI 16-11-2020 – vragen & antwoorden

1. Kunnen clubs de gegevens van andere clubs zien?
Ja. In het kader van transparantie heeft Volley Vlaanderen ervoor gekozen om de gegevens
van alle clubs publiek beschikbaar te stellen en de toegang tot het dashboard van een club
niet te limiteren tot enkel de club zelf.
De clubdashboards bevatten enkel aantallen en geen persoonsgegevens waarmee één of
meerdere personen kunnen geïdentificeerd worden.
2. Het aantal inschrijvingen ligt hoger dan het aantal unieke personen. Klopt dit?
Ja. Een persoon kan meerdere functies hebben: vb. niet-speler én secretaris. In dit geval
wordt hij/zij als 1 unieke persoon geteld maar als 2 inschrijvingen.
3. Wanneer een trainer/trainster actief is in meerdere clubs, wordt hij/zij dan bij al die clubs
weergegeven in de cijfers?
Neen, de cijfers in de clubdashboards zijn enkel gebaseerd op aansluitingen. Een
trainer/trainster wordt dus enkel weergegeven bij de club waar hij/zij aangesloten is.
4. Worden spelers die bij de senioren spelen maar ook nog bij een U-groep zitten ook
meegerekend in de statistieken van de U-groepen?
Ja. De cijfers van de U-groepen zijn gebaseerd op de leeftijd van het lid a.h.v. de
geboortedatum.

5. De gegevens van het clubdashboard zijn gebaseerd op de gegevens in VolleyAdmin2. Wil
dat zeggen dat wanneer een lid wordt aangesloten dit ook onmiddellijk zichtbaar is in het
clubdashboard?
Neen. De gegevens van het lopende seizoen zijn steeds een weergave van de situatie op de
dag vóór de dag van opvraging. Vb. Selecteer je op 16/11/2020 seizoen 2020-2021 dan
worden de gegevens getoond op datum van 15/11/2020. Dit komt omdat de synchronisatie
tussen VolleyAdmin2 en PowerBI slechts 1 keer per 24u gebeurt (in de loop van de nacht).
6. Op welke datum wordt er gekeken naar de aantallen?
De gegevens van de voorbije seizoenen worden weergegeven op datum van 31 maart. Vb.
seizoen 2018-2019 toont de situatie op 31/03/2019.
De gegevens van het lopen de seizoen tonen de situatie op datum van de dag vóór de dag
van opvraging (zie vraag 6).
7.

Zijn er plannen om nog andere volley data via PowerBI op te vragen? Vb.
wedstrijdgegevens
Concrete plannen zijn hier nog niet voor maar het is zeker de bedoeling om in een later
stadium het clubdashboard uit te breiden met bijkomende gegevens.

