
Ga naar www.hisalis.nl en kies in het menu “Leden” de optie “Inloggen”: 

 

 

Voor je lidnummer en wachtwoord in en druk op de knop “Inloggen”: 

 

  

http://www.hisalis.nl/


Kies in het menu “Ik” de optie “Uren registreren”: 

 

 

Er volgt een overzicht met bestaande “contracten”. Klik op Details om uren in te gaan voeren: 

 

  



Vervolgens krijg je een overzicht met aanvullende contractdetails, reeds geregistreerde uren en de reeds uitbetaalde uren. Je 

kan op een invoerregel “klikken” om de details in te zien. Je kan nieuwe uren declareren middels de knop “Uren registreren”. 

 

 

Registreer per training de gewerkte uren middels de urensoort “Training”. Coaches van 1
e
 teams 

(JD1/JC1/JB1/JA1/MD1/MC1/MB1/MA1) mogen twee uur declareren voor wedstrijdbegeleiding (middels urensoort 

“Begeleiding 1
e
 team”): 

 



Vragen: 

 De gegevens in mijn contract lijken niet te kloppen (bijvoorbeeld rekeningnummer of tenaamstelling). 

 

Stuur SVP een e-mail naar tm@hisalis.nl met je vraag/opmerking. 

 

Let op: de trainersvergoeding wordt door de Technische Commissie jaarlijks individueel bepaald en is afhankelijk van 

persoonlijke factoren als leeftijd, relevante opleiding, ervaring en bekwaamheid. 

 

 Ik zie geen optie “Uren registreren” … maar ik geef wel training! 

 

Neem per e-mail contact op met tm@hisalis.nl zodat we de contractgegevens kunnen nakijken. 

 

 Er staan meerdere contracten in het systeem. Welk contract moet ik gebruiken? 

 

In veruit de meeste gevallen zou er precies één contract per trainer moeten zijn aangemaakt. Als je meerdere 

contracten ziet staan stuur dan SVP een e-mail naar tm@hisalis.nl zodat we de situatie kunnen nakijken. 

 

 Wanneer moet ik de uren invoeren? 

 

Bij voorkeur verwerk je uiterlijk twee weken nadat je een bepaalde training hebt verzorgd de uren in het systeem. 

 

 Moet ik altijd een team invoeren? 

 

Ja 

 

 Ik heb een fout gemaakt bij het invoeren. Hoe kan ik dit wijzigen? 

 

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om ingevoerde uren te wijzigen of te verwijderen. We hebben een verzoek 

bij onze softwareleverancier uitstaan om dit mogelijk te maken. Tot het moment dat dit is opgelost moet je in geval 

van fouten een e-mail sturen naar tm@hisalis.nl met de vraag om een bepaalde invoer ongedaan te maken. 

 

 Ik train samen met mijn vriendin/vriend team XYZ. Moeten/mogen we beide de uren declareren? 

 

Dit hangt af van de afspraken die met jullie zijn gemaakt. In de meeste gevallen geldt: één team = één trainer. Als dit 

anders is afgesproken dan kan je de uren invoeren conform de hierover gemaakte afspraken. 

 

 Wanneer betalen jullie de uren uit? 

 

Er zijn doorgaans twee of drie momenten waarop we betalingen verwerken: voorafgaand kerst, voorafgaand de 

afsluiting van het seizoen, en mogelijk een derde moment hiertussen. De penningmeester bepaald de 

betaalmomenten. 

 

 Ik ben vergeten om uren in te voeren, wat nu? 

 

Als er nog een betaalmoment volgt (in het lopende seizoen - zie hierboven) dan kan je gewoon nog alle uren 

invoeren. Na afloop van het seizoen moet je echter een e-mail sturen naar tm@hisalis.nl. In voorkomende gevallen 

zal er doorgaans met coulance worden afgehandeld. Echter, nalatigheid is doorgaans geen heel goed excuus… Zorg 

dus dat je jouw administratie netjes op orde hebt… 
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