PLANMYSPORT voor V E R E N I G I N G E N
Optimaliseer ook úw processen met PLANMYSPORT
U bespaart vele tientallen vrijwilligersuren per jaar ten opzichte van alle andere
programma’s en oplossingen. Bekijk de vergelijking en constateer zelf dat bijna alles vanzelf
gaat. Belangrijk: u houdt altijd overzicht en controle!
Hoe lichter de kleur, hoe beter voor u !
Dit
Dit
Dit
Dit

doet u helemaal zelf of is onmogelijk
gebeurt deels automatisch, maar u moet toch ook zelf wat doen.
kunnen wij voor u doen!
gaat helemaal automatisch.

Andere programma’s

PLANMYSPORT

Eigen e-mailprogramma

Eenvoudig online controles
Online, altijd 1 op 1 mailings

Bestuur
Delegeren en controleren
Mailings per e-mail naar de leden
Mailings op papier naar leden zonder e-mail

Ledenadministratie
Tegelijk werken met meerdere gebruikers
Online inschrijfformulier
Verwerken mutaties
Online ledenlijst met diverse overzichten en autorisaties
Communiceren met penningmeester en commissies
Synchronisatie met sportbond (KNLTB Servit)

Zelf kopiëren naar website

Penningmeester
Communiceren met ledenadministratie
Versturen facturen voor contributie per e-mail
Versturen facturen voor contributie op papier
Verzamelen machtigingen voor incasso
Verwerken betalingen voor toernooien en evenementen
Clubpas vrijgeven na betaling contributie

Eigen e-mailprogramma
Op papier

Online via website

Mail naar ledenadministratie

Ledenadministratie selfservice

Technische Commissie
Versturen e-mailing om mee te doen aan competitie
Inschrijfformulier met voorgedrukte privégegevens
Uitzoeken competitieprogramma
Competitieprogramma voor de website
Uitnodigingen naar bezoekende ploegen
Inning competitiegelden doorgeven aan penningmeester
Live tussenstanden van competitiewedstrijden

Eigen e-mailprogramma
Met 2 klikken inschrijven
Links naar KNLTB
Sjabloon KNLTB

Competitie Dashboard
Competitie Dashboard
Penningmeester selfservice

Evenementen Commissie
Versturen e-mailings voor evenementen
Inschrijfformulier met voorgedrukte privégegevens
Verwerken elektronische inschrijvingen
Mailings op papier naar leden zonder e-mail
Verwerken inschrijvingen op papier

Eigen e-mailprogramma
Met 2 klikken inschrijven
Overzetten naar programma

Toernooi Commissie
Zie “PlanMySport voor TOERNOOIEN”

Training / Tennisschool
Zie “PlanMySport voor SPORTSCHOLEN”

Communicatie
Website
Plaatsen overzichten voor competities en toernooien
Delegeren bijhouden pagina’s per commissie
Mailings per e-mail
Clubblad

Uitgebreide mogelijkheden
Eigen e-mailprogramma

Selfservice voor leden op de website
Online Ledenlijst met eigen vriendengroep
Forum
Agenda met wedstrijden, lessen en evenementen
Lesgroepen met contactgegevens
Bijhouden persoonlijke gegevens
Machtigen voor betalen per incasso
Abonneren op pagina’s

Wacht niet langer! Bel 023-5336001 of kijk op www. PLANMYSPORT .com.

