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Inloggen op Mijn GHBS 
 
Je kunt inloggen op de LISA-website ‘Mijn GHBS’ door naar www.ghbs.nl te gaan. Je belandt 
op de homepagina. Klik linksboven op “Inloggen Mijn GHBS”. Met je lidnummer* en een zelf 
aangemaakt wachtwoord krijg je toegang tot alle benodigde informatie over je team, het 
wedstrijdschema, het trainingsschema, fluitbeurten en het digitaal wedstrijdformulier. 
Daarnaast biedt ‘Mijn GHBS’ nog een aantal andere handige tools voor jou en je team, deze 
worden hieronder besproken.  
 
Ook op de LISA-applicatie kun je inloggen met je lidnummer en je zelf aangemaakte 
wachtwoord. De LISA-applicatie is te downloaden in de app- en play-store. Er zijn 
verschillende versies voor Apple en Android. 
 
* Weet je je lidnummer niet? Kijk dan op de factuur van de contributie. Kun je geen GHBS-
factuur vinden? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@ghbs.nl.   
 
Algemene informatie 
 
Na inloggen op de LISA-website is onder het kopje ‘ik’ jouw persoonlijke informatie zichtbaar. 
Hier vind je jouw trainings- en wedstrijdschema en de uitslagen van jouw wedstrijden. Onder 
het kopje ‘team’ staan verschillende pagina’s met informatie over jouw team. Zo kun door op 
het icoontje ‘spelerslijst’ te klikken de contactgegevens van je teamgenoten vinden en kun je 
onder het icoontje ‘aanwezigheid’ de aanwezigheid van je teamgenoten bij trainingen en 
wedstrijden bijhouden. Onder het kopje ‘club’ kun je onder andere de overige teams en de 
clubagenda vinden. 
 
Fluiten 
 
Leden worden ingedeeld om te fluiten. Wanneer het jouw beurt is, is dit zowel op de GHBS 
website, als op de LISA-website en -applicatie zichtbaar. Op deze manier word jij tijdig 
geïnformeerd over jouw fluitbeurt. De fluitbeurten van jouw team kun je bekijken door in te 
loggen op de LISA-website en te klikken op ‘team’ en vervolgens op het icoontje ‘arbitrage’.  
 
Taken toedelen aan teamleden 
 
Voor wedstrijden is het mogelijk teamleden bepaalde taken toe te delen. Denk hierbij aan: 
 

• Het verzorgen van de ballen; 
• De bidons meenemen naar de wedstrijd; 
• Het wassen van de shirts; 
• Het verzorgen van fruit; 
• Rijden van en naar de wedstrijd; 
• Het maken van een verslag; 
• Het aanvoeren van de wedstrijd; 
• Het coachen; 
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• Het keepen.  
 
Door in te loggen op de LISA-website en te klikken op ‘team’ en vervolgens op ‘taken’ is het 
mogelijk om teamleden taken toe te bedelen. Onderstaande afbeelding laat het scherm zien 
dat jij dan ziet. Via de app is het ook mogelijk om teamleden taken toe te kennen. Klik op 
‘agenda’ en op de wedstrijd waarvoor jij een teamlid een taak wil geven. Door onderaan op 
‘alle taken’ te klikken en vervolgens op ‘wijzig’ te klikken komen de taken in je scherm en kun 
je teamleden indelen. 

 
Afbeelding 1. Het toedelen van taken aan teamgenoten.  
 
Een vaak voorkomend probleem is het ontbreken van een vaste keeper voor een team. Dit 
wordt veelal opgelost door keepersbeurten onder de spelers te laten rouleren. Een andere 
taak die kan worden toegedeeld middels de LISA-website en LISA-applicatie is het keepen. 
In onderstaande afbeelding zie je hoe twee spelers zijn ingedeeld voor het keepen en rijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2. Het indelen van keepbeurten en rijbeurten. 
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Bijhouden van de financiën van jouw team 
 
In onderstaande afbeelding zie je de pagina waarop je de financiën kunt invoeren. Klik op 
‘team’ en vervolgens op ‘geld’ en kom op onderstaand overzicht. Alle teamleden, inclusief de 
teamondersteuning, zijn vertegenwoordigd in dit overzicht. Op deze manier houd je 
eenvoudig bij wie de inleg heeft gedaan en voor hoeveel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3. Het bijhouden van de financiën. 
 
 
 
 
 


