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Toernooi
Aanvragen
Het aanmaken van een judo toernooi kan door elke individuele gebruiker met toegang tot
de toernooiplanner gedaan worden. In de rest van dit document zal deze rol aangeduid
worden met de afkorting (EB, Evenement beheerder). Het aanvragen van een toernooi
gebeurt via mijnJBN.nl. Ga daarvoor naar Toernooi/aanvraag op mijnJBN. Na het invullen
van alle (verplichte) velden wordt er een email gestuurd naar de EB, de Bonds Evenement
Coordinator (BEC) en eventueel de Districts Evenement Coordinator (DEC). Deze laatste
twee ontvangen deze email omdat zij alleen of gezamenlijk het toernooien moeten
valideren voordat het op mijnJBN verschijnt. Het resultaat van de goedkeurstap door de BEC
en DEC wordt altijd middels een email naar de evenement beheerder gecommuniceerd.

Goedkeuren
Het tonen van een toernooi op de website bestaat uit de twee stappen goedkeuren en
publiceren. Het goedkeuren van een toernooiaanvraag moet door de DEC en of de BEC
gedaan worden. In onderstaande tabel: goedkeuringstabel is te zien welke rol(len) voor
welke toernooitypen hun goedkeuring moeten geven.
Type
1.Onderling, lokaal, toernooi
2.Regionaal toernooi
3.Districtstoernooi
4.Nationaal toernooi
5.Internationaal toernooi
6.Districtskampioenschappen
7.Nationaal Kwalificatie Toernooi
8.Bondskampioenschappen
9.Nationale kampioenschappen
10.Nederlandse kampioenschappen
11.Europese kampioenschappen
12.Wereldkampioenschappen
13.Trainingsstage
Tabel: Goedkeuringstabel

District
V
V
V
V

Bond

V
V

V

V

V

V
V
V
V
V
V
V

Indien het toernooi van het type 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 13 is dan dient de DEC hier zijn goedkeurig
aan te verlenen. De DEC wordt door een notificatie mail op de hoogte gesteld van het feit
dat een EB een toernooi heeft aangemaakt op mijnJBN.
De DEC heeft twee mogelijkheden om in goedkeurscherm (afbeelding : goedkeurscherm) te
komen. Mogelijkheid 1 is te klikken op de link in de notificatiemail. Mogelijkheid 2 is door in
te loggen op mijnJBN en te klikken op “TOERNOOI” in het menu van mijnJBN.

Pagina 2

Toernooipakket – Goedkeuren (DEC) 2015

afbeelding: stap 1 valideren
Klik op mijn toernooi.nl waarna bovenstaand scherm verschijnt. Klik op de link “Judo Bond
Nederland Toernooiaanvraag validatie”. Je komt dan op een scherm waar alle toernooien
die goedgekeurd moeten worden staan.

afbeelding: Goedkeurscherm
Het rode vak te zien in bovenstaande afbeelding bepaald of de DEC alleen of de DEC en de
BEC goedkeuring moeten geven.

De tekst in geel geeft de status van de aanvraag aan. Dit dient “in behandeling” te zijn.
De middelste gele bak geeft de status van de aanvraag aan.
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Als de balk uit een deel bestaat dan is goedkeuring alleen nodig door de rol die in het grijze
deel staat. (JBN district oost nederland).
Als de balk uit twee delen bestaat dan bestaat de goedkeuring uit twee stappen. Eerst dient
de rol van het district het dan goed te keuren en daarna de rol op het bondsbureau.(Deze
situatie staat in onderstaande afbeelding.)

De BEC heeft de mogelijkheid om middels twee keer te valideren een validatie namens het
district uit te voeren.

Publiceren
Na het goedkeuren van een toernooi dient het nog gepubliceerd te worden. Dit kan alleen
door de BEC gedaan worden. Na het publiceren verschijnt het toernooi op mijnJBN in de
toernooikalender.
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Faq
Bij het gebruik van mijnJBN en de toernooiapplicatie kunnen kan de gebruiker wel een in
een situatie geraken die niet helemaal duidelijk is. Om hier hulp bij te bieden hebben we
een aantal FAQ’s om de gebruiker op weg te helpen.
Q: Ik zie het beheerdersmenu (afbeelding beheerdersmenu) niet van de
toernooiapplicatie.

Afbeelding : Wat ik zie; zonder beheermenu

Afbeelding: Wat ik verwacht te zien; met beheerdermenu
A: Voer de volgende stappen uit
1. Type in de url balk : “https://jbn.toernooi.nl/member/logoff.aspx”
2. Type in de url balk: :”https://mijnjbn.nl“ login en navigeer naar toernooi
3. Indien je beheermenu als het menu er nu niet staat dan:
4. Type in de url balk : “https://jbn.toernooi.nl/member/login.aspx”

Begrippenlijst
Toernooi planner expert (TPE) : Personen die binnen verschillende districten veel kennis
bezitten over het toernooipakket en met vragen aangaande het pakket benaderd kunnen
worden.
Toernooi secretaris (TS) : Lid van een vereniging die in Sportlink de rol Toernooi secretaris
heeft gekregen. Personen met deze rol hebben de mogelijkheid om leden van hun verenging
in te schrijven voor een toernooi.
Evenement beheerder (EB) : Persoon die een evenement organiseert door een toernooi aan
te melden via het toernooipakket.
Districts evenement coördinator (DEC) : Persoon die door de bind is aangewezen om
aangevraagde evenementen, van bepaalde toernooi typen, goed te keuren.
Bonds evenement coördinator (BEC) : Persoon die op het bondsbureau verantwoordelijk is
voor de verschillende beheersfuncties van het toernooipakket en de daarbij behorende
online toepassingen.
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