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2FAQ (Frequent asked Queastions) 

Veel gestelde vragen voor bij de gebruiksaanwijzing voor het reserveren.
Voor zowel bij het reserveren thuis als in de Loods met het aanraakscherm.
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Wie kan er boten digitaal boten afschrijven?
Ieder Spaarnelid kan digitaal boten afschrijven via internet (thuis)of op de roeivereniging.

Hoe lang mag je een boot afschrijven?
Roeiboot:  Maximaal 2 uur (zoals voorheen op papier ook mag)
  Uitzonderingen hierop zijn wedstrijden en toertochten. 
Zeilboot:  4 uur. 
Ergometers: per uur, wordt geevalueerd.

Hoe lang van tevoren mag je een boot afschrijven?
Dat is 48 uur. Per kwartier. 
Dus als het nu dinsdag 11.15 is dan kan je voor donderdag 9.15 tot 11.15 een boot afschrijven.

Hoeveel boten mag je afschrijven?
Vier boten in die 48 uur. Je afschrijvingen mogen elkaar niet overlappen. Je kan immers niet in twee boten 
tegelijk zitten?

Ik heb mij bedacht, ik kan niet meer roeien op die eerder gemaakte reservering. En nu?
Dat jammer voor je, maar fijn dat je dat vroeg genoeg aangeeft op het systeem. Door de boot te annuleren kan 
een ander gebruik maken van deze boot. Hoe je moet annuleren, staat in de handleiding.

Wat gebeurd er als ik wel reserveer maar niet kom?
Dan maak je niet veel vrienden. Maar de reservering van die boot zal na 10 minuten vervallen. Wanneer je dus 
wel komt roeien, dien je 10 min voor tot 10 min na de aangegeven tijd de boot te bevestigen. Dit kan alleen in 
de Loods.

Ik wil een boot afschrijven maar heb (bijna) niet mijn proef voor deze boot, kan dat?
Ja, zoals dat nu op papier ook al kan, blijft het voorlopig mogelijk.
Wel kleurt je boot rood in plaats van groen, op het beeldscherm.

Wat geven de kleuren groen, oranje en rood aan?
Groen = toegestaan met de huidige proeven deze boot te roeien.
Oranje = Niet de stuurproef St2, die je voor deze boot nodig hebt (wordt gedoogd)
Rood = Niet de roeiproef, die je voor deze boot nodig hebt (wordt gedoogd)

Waarom is er een gedoogbeleid? Je moet toch je proef hebben?
Met het papieren systeem was het ook mogelijk. Daarom voorlopig ook digitaal.
Ervaring bij andere verenigingen heeft aangetoond dat er een enorme toeloop op de proeven was na invoering 
van het digitaal afschrijven. Met het gedoogbeleid hopen we dit te spreiden.

Hoe lang blijft er een gedoogbeleid?
Het bestuur zal na een half jaar het gedoogbeleid evalueren.

Hoeveel touch screens zijn er?
Drie. Twee beneden, bij de bestuurskamer en één boven.

Wat is een touch screen? 
Dat is engels voor het aanraakscherm in de Loods.

Hoe kom ik via internet bij het reserveren?
Via de site www.hetspaarne.nl  waar de knop naar de reservering te vinden is. Er opent zich een nieuw 
scherm.

Is het reserveren thuis achter de computer anders dan in de Loods?
Nee, in principe niet. Maar om vandaal bestendiger te zijn, is gekozen voor een aanraakscherm in de Loods.

Het aanraakscherm reageert slecht!
De vingers mogen niet te koud zijn. Verder vergt het werken met een aanraakscherm wat handigheid. 
Even oefenen dus!

Onder welke systeem draai het?
Onder alle internet programma’s / internet browsers. Internet explorer (Windows), Safari (Mac), Netscape, enz.
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Moet ik altijd inloggen?
Nee. Om een boot te reserveren is het aanklikken van de gewenste boot en daarna het invullen van je naam 
en wachtwoord voldoende.

Waarom kan je dan aanloggen?
Dat is nodig/handig als je meer informatie wilt raadplegen, of meerdere boten achter elkaar wilt afschrijven.

Welke extra informatie kan je vinden als je eerst gaat inloggen?
Je kunt bijvoorbeeld ook de Top 10 van meest en minst gebruikte boten bekijken.
Eigenlijk gaat het om bijna dezelfde informatie die we met het papieren systeem hadden,  alleen is die informa-
tie wat makkelijker voorhanden.

Wanneer ik inlog in de Loods en vergeet uit te loggen, wat gebeurt er dan?
Als je 10 minuten geen gebruik maakt van het systeem, word je automatisch uitgelogd. Echter in deze tijd kan 
iedereen op jou naam een boot afschrijven. Advies, log alleen in op de Loods wanneer je meer gegevens nodig 
hebt en vergeet dan niet weer uit te loggen.

Is mijn password geheim?
Het systeem kent het, de beheerder van het afschrijfsysteem en de ledenadministratie kunen het opzoeken. En 
verder ken alleen jij het.

Kan je zelf je password veranderen?
Ja, dat kan. Je kan het in je favoriete password veranderen. De eerste keer wordt je gevraagd of je je 
wachtwoord wil veranderen. Dat hoeft niet dan, dat mag ook later.

Wanneer je jou password aan een ander geeft kan die voor jou een boot afschrijven.
Ja, dat kan.

Ik ben mijn password vergeten?
Dan mail je met  afschrijven@hetspaarne.nl

Wat gebeurd er als de stroom uit gevallen is?
In de Loods staan drie computers, die verbonden zijn aan het internet.
Het systeem start vanzelf weer op zodra er weer stroom is.
De gegevens worden opgeslagen bij een extern bedrijf in Amsterdam. Dit bedrijf beheert ook het systeem. Die 
betalen we daarvoor.

Voorheen had een opleidingsgroep een blokafschrijving. Is die er nog?
Nee, de blokafschrijvingen zijn vervallen. In plaats daarvan kunnen daartoe bevoegde instructeurs en coördi-
natoren van opleidingsgroepen acht dagen van te voren opleidingsboten reserveren. Hierdoor blijven er meer 
boten vrij om mee te roeien.

Ik wil graag de bevoegdheid hebben om meerdere boten af te schrijven omdat ik toch steeds met dezelfde 
groep in dezelfde boten roei. Bij wie kan ik die bevoegdheid aanvragen?
Zo’n bevoegdheid wordt alleen aan coaches, coördinatoren en bestuursleden gegeven en niet aan anderen. 
Ben je coach, coördineer jij een opleidingsgroep of ben je bestuurslid en heb je die bevoegdheid nog niet, stuur 
dan een email naar afschrijven@hetspaarne.nl

Wordt er een historie bij gehouden?
Ja. Zoals voorheen op papier, houden we nu ook digitaal een aantal gegevens bij. Denk hierbij met name aan 
de vraag welke boten hoe vaak worden gebruikt. Daaruit kan worden afgeleid welke boot niet of heel weinig 
wordt gebruikt. 
Je kan zelf ook de meest en minst favoriete boot van de vereniging op zoeken.

Kan ik de internetsites buienradar of mySportsplanner ook raadplegen op de Loods?
Ja. Op het scherm dat boven hangt is het mogelijk een aantal internet sites te raadplegen.
Hiervoor gebruik je het aanraaktoetsenbord en de daarboven staande pijltjes.
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