Sportlink Club.Mobiel

Sportlink Servicedesk
Met een team van enthousiaste collega’s staan wij dagelijks klaar om alle bonden
en verenigingen van ondersteuning te voorzien. Heeft u vragen? Wij doen er alles
aan om u te helpen. We hebben allemaal een passie voor sport en weten hoe het is
om als bestuurder allerlei administratieve zaken voor de vereniging uit te voeren.

Sportlink Club.Mobiel:
Maak leden, sponsors én
de penningmeester blij!
Club.Mobiel, de nieuwe tool van
Sportlink waarmee u uw leden,
sponsors en de penningmeester
blij maakt. Met Club.Mobiel kunt
u onder meer sneller en directer
met uw leden communiceren. Dit
door gebruik te maken van pushberichten. En door clubnieuws te
tonen. Ook kunt u inzicht krijgen
in het gebruik van de app door
uw leden.

Verschillende tools
om antwoord te krijgen op uw vragen
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Sportlink Club.Vrijwilligers

schouders neer.
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Online vindt u in het Support Center
alle handleidingen van Sportlink Club.
Altijd handig om deze handleidingen
erbij te houden als u aan het werk bent
in Sportlink Club.
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Iedere vrijwilliger heeft een voorkeur voor
bepaalde taken en is alleen op bepaalde dagen
en data beschikbaar. Deze voorkeuren kunt u
eenvoudig vastleggen in Club.Vrijwilligers. U
kunt deze voorkeuren gebruiken bij het verdelen
en inplannen van de vrijwilligerstaken. Op deze
manier plant u uw vrijwilligers zo efficiënt
mogelijk in, zodat iedereen tevreden is met de
ingeplande vrijwilligerstaken. Het coördineren
van de vrijwilligerstaken is op deze manier erg
eenvoudig. Niet al het werk komt op dezelfde

Online handleidingen

Online Helpdesksysteem

Beschikbaarheid per vrijwilliger registreren

•

Plannen en toewijzen van vrijwilligerstaken

•

Automatisch herinneringsmails sturen

•

Onkostenvergoedingen registreren

•

Afgekochte vrijwilligerstaken vastleggen

Naast antwoord te bieden via het
Helpdesksysteem en het Support Center,
staan wij ook telefonisch voor u klaar.
Iedere werkdag zijn we van 8:00 tot 17:00
uur bereikbaar op 088 - 770 05 00.
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Sportlink nieuws/updates

Komt u er echt niet uit met behulp van de

Regelmatig delen we nuttige tips en

handleiding, dan kunt u ons uiteraard ook
uw vraag stellen. U kunt eenvoudig een
melding in het Online Helpdesksysteem
aanmaken. Erg handig, want u krijgt snel
en gericht antwoord en kunt dit antwoord
er op ieder moment weer bij pakken.

updates via Twitter, Facebook en via de
Sportlink Nieuwsbrief. Tips waarmee veel
vragen worden weggenomen.

De voordelen van
Club.Vrijwilligers
•

Telefonische ondersteuning

sportlink services bv
088 - 770 05 00
communicatie@sportlink.nl
sportlink.nl
facebook.com/sportlinkNL
@Sportlink_NL

sportlinkclub.nl/support

Sportlink Club.Basis
U kunt in Club.Basis alle leden,
relaties, sponsoren en leveranciers
registreren. Op ieder moment en
vanaf iedere computer en laptop kunt
u deze gegevens inzien en wijzigen.
Al uw leden en contacten staan
overzichtelijk in één systeem!
Automatische uitwisseling van
gegevens met uw bond
We werken samen met meerdere sportbonden.
Het voordeel hiervan is dat de benodigde
gegevens in Club.Basis in direct contact
staan met de bond. Erg praktisch, omdat uw
ledenadministratie altijd overeenkomt met die
van de bond. Gegevens zoals contributie en
boekhouding, die alleen de vereniging aangaan,
worden niet met de bond uitgewisseld.

Communicatie met uw leden
Onderhoud contact met uw leden vanuit
Sportlink Club. Wilt u uw verenigingsleden
en sponsoren op de hoogte brengen van de
nieuwjaarsborrel? Dan is het heel eenvoudig
om ze vanuit de ledenadministratie via de
mail op de hoogte te brengen.

Uitbreidingsmogelijkheden
U kunt Club.Basis heel eenvoudig uitbreiden met
allerlei oplossingen die volledige geïntegreerd zijn
in Sportlink. Wilt u naast de ledenadministratie
bijvoorbeeld ook graag de contributie in Sportlink
Club organiseren? Alles in één pakket, dat kan!

Eenvoudig over te dragen
Stopt de ledenadministrateur ermee en neemt
een andere vrijwilliger het spreekwoordelijke
stokje over? Omdat In Club.Basis alle informatie
in één systeem wordt vastgelegd, is dit
makkelijk over te dragen. Even de inloggegevens
doorgeven en de nieuwe ledenadministrateur
kan direct vanaf de eigen pc/laptop aan de slag.

De voordelen
van Club.Basis
•

Eén centrale administratie

•

Activiteiten aanmaken en deelnemers
toevoegen.

•

Registratie van alle trainers, coaches
en begeleiders staan geregistreerd

•

Eenvoudig per mail met alle leden
communiceren

•

Overzicht van ledenopbouw en
ledenverloop

•

Is uw bond aangesloten bij Sportlink,
dan is uw ledenadministratie gekoppeld
aan die van de bond

Sportlink Club.Contributie
Stap voor stap de contributie factureren
Met Club.Contributie kunt u de
Met Sportlink Club.Contributie doorloopt u het
contributie en facturatie binnen
gehele contributieproces van A tot Z.
de vereniging sneller en beter
Aanmaning
afhandelen. Door de
Seizoen
Mochten facturen niet betaald
U start met het aanmaken
worden,
kunt
u
automatisch
contributie
aanmaningen laten versturen
7
1 van contributieseizoenen
te koppelen aan
Verwerking van betalingen
de ledenadminiLeeftijdscategorieën
Na het afhandelen van de
Contributie
Vervolgens legt u de
factuurrun kunt u starten
stratie bent u er
6
2 leeftijdscategorieën
Proces
met het afletteren
vast
zeker van
Factuurrun
Klaarzetten
dat alle leden
Contributiebedragen
Per lid
Hier zet u de run
Bewerken
klaar, bewerkt
5
3 Dan koppelt u de
automatisch worden
Werkset
contributiebedragen
deze en vervolgens
Afhandelen
aan een lid of aan een
handelt u de run af
meegenomen in de
groep leden
contributieberekening.
Factuur lay out
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Maak de lay out van uw
facturen op

De website is het uithangbord
van uw vereniging. De kracht van
een goede verenigingswebsite is
persoonlijke informatie én
informatie over de vereniging.
We zetten de website voor u klaar,
afgestemd op de huisstijl en wensen
van de vereniging. Het enige dat
u nog hoeft te doen, is de website
voorzien van informatie en daar
helpt de koppeling tussen 
Club.Website en Club.Basis
u al mee op weg.

In Club.Basis staan onder andere alle leden,
teamindelingen en sponsoren geregistreerd,
maar ook actuele informatie zoals wedstrijden,
uitslagen en afgelastingen. Al deze informatie
wilt u graag via uw website delen, iets wat u
tot nu toe handmatig heeft moeten invoeren
en ontzettend veel tijd kost.

De basis is nu goed vastgelegd

Sportlink Club.Boekhouding
Met Club.Boekhouding heeft u hét
boekhoudpakket in handen waarmee
u altijd en overal inzicht heeft in de
financiën van uw vereniging.

Sportlink Club.Website

De voordelen van
Club.Boekhouding
•

Integratie met ledenadministratie én
contributie

In een aantal stappen legt u met Club.Boekhouding de basis voor de boekhouding van uw
vereniging. Van het aanmaken van boekjaren,
het instellen van dagboeken tot het aanmaken
van debiteuren en crediteuren. Contributie en

•

In 1 oogopslag inzicht in de financiële       
administratie

•

Financiële administratie, snel en eenvoudig
overdraagbaar

boekhouding zijn nauw met elkaar verweven.

•

Automatisch inlezen van bankafschriften

Sportlink Club.Dataservice
U bent tevreden over uw huidige
verenigingswebsite, maar wilt
graag op een eenvoudige wijze
informatie op de website delen
met uw leden en bezoekers. Dan is
Club.Dataservice dé oplossing.

Club.Dataservice is volledig gekoppeld aan de
Sportlink Club modules. Hier staan onder andere
alle leden, teamindelingen, activiteiten en sponsoren geregistreerd. Maar ook actuele informatie
zoals wedstrijden, uitslagen en afgelastingen.
Met Club.Dataservice kunt u uw website vullen
met deze nuttige en interessante informatie.
Maak het uzelf makkelijk en laat Club.Dataservice
het werk doen!

Direct bestellen? Ga naar de shop in Sportlink Club

