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Training registratie applicatie 
Bij SVDronten maken we gebruik van een training registratie applicatie. Deze applicatie maakt gebruik 

van SPOND (www.spond.com). Hulp over de applicatie kun je hier lezen: https://get.spond.help/l/en.  

 

Hieronder volgt een korte introductie hoe wij de training applicatie gaan gebruiken. 
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Installatie 
De applicatie is ook te gebruiken zonder dat je de applicatie installeert. Je kunt dan via email aangeven 

of je aan een training deelneemt of niet. Het makkelijkste is als je de applicatie installeert. 

 

Via je email die geregistreerd is via de leden administratie krijg je een uitnodiging die er zo uit ziet 

(mocht je die niet krijgen, check dan je spam folder): 

 

Door op ‘Beantwoord de groepsuitnodiging’ te klikken, word je naar de volgende pagina gestuurd: 
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Hier kun je vervolgens aangeven of je mee wilt doen ‘JOIN’ (of niet, kies dan ‘Decline’). Vervolgens na 

JOIN, krijg je de laatste pagina: 
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Installeren SPOND Applicatie 
Je kunt nu via de App Store of Google Play zoeken naar de ‘SPOND’ applicatie, en die installeren. 

Na het installeren van de applicatie moet je je registreren als gebruiker.  

Kies dan ‘MAAK ACCOUNT’. 

Gebruik hiervoor exact dezelfde email als in de uitnodiging! Je komt dan automatisch terecht bij de 

SVDronten trainingsgroepen waar je voor bent aangemeld. 

PS: Jouw gegevens zijn alleen voor beheerders zichtbaar (zoals telefoonnummer en email adres), de 

normale leden zien deze informatie niet. 
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Normale Trainingen 
Tijdens normale trainingen, die je kunt zien bij de evenementen moet je wel bevestigen of je aanwezig 

bent of niet. We spreken met elkaar af dat je 24 uur van tevoren je aanmeldt of afmeld. Dit zorgt ervoor 

dat open plekken door anderen kunnen gereserveerd worden. De evenementen staan in je applicatie 

vermeld. 

 

 

Training die je wilt bijwonen die nog niet vol is 
24 uur voordat een training begint is er de mogelijkheid om je alsnog aan te melden, ook als je geen vast 

lid van de training bent. 

Mocht er een training zijn die je wilt bijwonen die nog niet vol is, dan kun je dit zien in de evenementen 

lijst: 
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Je ziet in het bovenstaande overzicht dat de ‘testmenu’ training nog openstaat (1 plek open). 

Als je vervolgens op het evenement klikt: 

 

Dan kun je je NIET registreren, omdat je geen lid bent van de groep. 

Klik op ‘Stuur bericht naar organisator’. En geef aan dat je graag wilt deelnemen. 

De organisator zal je toevoegen, en dan kun je aangeven of je wel of niet komt! 

Zie je helemaal geen evenementen, terwijl je dat wel zou verwachten?  

Dan heb je waarschijnlijk meerdere aanmeldingen in verschillende groepen in SPOND.  
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Klik dan op: . Je komt dan in het ‘Groepen scherm’: 

 

Selecteer dan ‘SVD Volwassenen’. Je moet nu wel alle trainingen zien staan. 
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Extra Trainingen 
Voor de extra trainingen moet je je aanmelden. Je kunt de extra trainingen zien bij de ‘evenementen’. 

Mocht je deze niet zien, stuur de beheerder dan een bericht, het kan zijn dat je dan nog geen lid bent. 

Voor de extra training krijg je automatisch een herinnering, 7 dagen van tevoren. Maar je kunt je ook 

zelf in de app aanmelden voor de training (ook dit kan alleen 7 dagen van tevoren!). Kies in de 

evenementen lijst de training waar je voor wilt aanmelden.  
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Druk dan simpel op: AANWEZIG.  

 

Wil je zien wie er ook nog meer komen? Druk dan op: 
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Wachtlijst 
Mocht het aantal deelnemers vol zijn, dan kun je op de wachtlijst gezet worden: 

 

Nadat er een plek vrijkomt, krijg je daarvan een bericht (via de app). Je moet dan nogmaals je 

aanwezigheid bevestigen: 
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Trainers 
Als je trainer bent van een evenement, je moet je ALTIJD registreren bij de ‘Ik Geef training’ versie van 

de training (dit voor je trainers punten)!!!!!! 

 

Aanwezigheid (jeugd) bijhouden 
Je moet de aanwezigheid (van de jeugd) bijhouden. Sommige ouders geven hun kind misschien niet op, 

dus dat moet jij voor de training controleren. 

• Selecteer eerst je evenement. 

• Druk dan op:  

• Via de vinkjes (VINKJE AAN, PERSOON IS ER, VINKJE UI: PERSOON IS ER NIET) kun je de 

aanwezigheid bijwerken. 

 
• Druk op BEWAAR 
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Aanwezige personen 
Selecteer eerst je evenement. 

 

 

Klik op het evenement: 
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Je kunt dan de aanwezigen bekijken, door op ‘aanwezig te klikken’: 

 

Iemand wil meedoen met een training (die niet lid is van de groep) 
Je kunt een bericht krijgen van iemand die geen lid is van de groep (omdat er een open plek beschikbaar 

is). Ga dan naar het evenement. En klik op ‘Nodig uit’ (of in de app op het + symbool in de bovenkant 

van je scherm: 

  

Kies vervolgens ‘Leden’ en selecteer het lid dat je wilt toevoegen. 

Kies vervolgens ‘Alleen deze gebeurtenis’ om hem/haar alleen voor deze gebeurtenis uit te nodigen. 
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Nieuwe Trainingen 
Instructie als je een nieuwe training aanmaakt. 

Groep voor bepaalde leden 
Als dit voor een bepaalde groep leden is: maak een SUBGROEP aan: 

 

 

In deze subgroep plaats je alle leden die hiervoor standaard aanwezig zijn. 

Binnen deze groep kun je nu een nieuw evenement (training) gaan aanmaken. 

Zodra je op ‘Nieuw evenement’ klikt, moet je de groepsleden selecteren. Dit is normaal gesproken alle 

‘Groeps leden van de subgroep’: 

 

LET OP: Als de BEHEERDER geen onderdeel is van de training, SELECTEER DEZE DAN NIET!!! Heb je dat 

wel gedaan zie dan: BEHEERDER VERWIJDEREN (helemaal onderaan) 

Nu is het belangrijk dat je vervolgens de volgende opties kiest: 
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Verzendtijd: 7 dagen van te voren 

Reactie deadline: Geen 

Aanmelden: Bevestig elke keer aanwezigheid (dit moet zodat we een maximum kunnen selecteren, 

deelnemers die niet bij de groep horen kunnen dan ook zien of het evenement vol is of niet) 

Organisatoren: selecteer de trainers die het organiseren. 

Zichtbaarheid: Zichtbaar voor alle leden 

Dit zorgt ervoor dat het evenement wel zichtbaar is voor iedereen. Maar alleen de groepsleden kunnen 

zich aanmelden. 

Druk hierna op: 
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Of voer ‘Max aantal deelnemers’ gewoon in. 

Dan kun je het maximumaantal deelnemers invoeren: 8.  
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Beheerder verwijderen als deelnemer van training 
LET OP: Als je een beheerder hebt die NIET mee moet doen aan de evenementen. Doe dan het 

volgende:  

* Voeg de beheerder gewoon toe aan de subgroep.  

* Maak de evenementen aan. 

* Verwijder dan de beheerder van de subgroep 

* Voeg hem/haar vervolgens weer toe, maar NIET toevoegen aan het evenement!!! 

 


