All United
Aantal personen in dienst:
14 FTE’s werken voor het softwarebedrijf AllUnited.
AllUnited is onderdeel van Aan Zee Communicatie & Co-creatie. (40 FTE)
Meer informatie over het pakket op: http://www.allunited.nl/
Demo omgeving: demo.allunited.nl
Op deze Demo website kunt u kennismaken met de diverse mogelijkheden
van AllUnited. Wanneer u inlogt door op inloggen te klikken, vult het systeem
automatisch de inloggegevens. Dan heeft u toegang tot alle pagina’s van de
site en ook toegang tot de Backoffice door de link links bovenin te volgen.
Aantal verenigingen:
Aantal Atletiekverenigingen dat met AllUnited werkt: 90 (mei 2017)
Totaalaantal verengingen dat met AllUnited werkt: 650 (mei 2017)
Bijzonderheden:
Met AllUnited Club Starter:
 Werkt u in een betrouwbare en betaalbare online totaaloplossing dat
zich continue ontwikkeld op basis van input vanuit de verenigingen.
 Heeft u een directe koppeling met de Atletiekunie voor
aanmeldingen, mutaties en opzeggingen.
 Houdt u eenvoudig de relatieadministratie bij, bijvoorbeeld atleten,
recreanten, lopers en vrijwilligers.
 Wordt er een standaard online inschrijfformulier voor nieuwe leden
klaargezet
 Kunt u persoonlijk mailen naar geselecteerde groepen/ personen
 Is er de mogelijk tot een export van de ledenlijst en facturatie.
 De overgang vanuit de oude administratie verloopt soepel en wordt
door deskundige en behulpzame helpdesk begeleid.
 Eenvoudige upgrade naar complete AllUnited oplossingen

Met AllUnited werkt u in een betaalbare online totaaloplossing voor
atletiekverenigingen en loopgroepen die hun vereniging efficiënter en beter
willen maken. Naast de interface met de Atletiekunie worden alle processen en
de communicatie met en tussen leden, commissies, bestuur, sponsoren en de
bond vereenvoudigd en beter overdraagbaar.
In de aanpak van AllUnited is iedere atletiekvereniging uniek en wordt met elke
atletiekvereniging meegedacht. Er wordt sport specifiek ontwikkeld naar
aanvragen uit de markt. Daarbij bieden we u ook diensten voor het innen van
contributie, ledenadministratie en meer.
Overstappen
AllUnited zorg voor een snelle en vloeiende migratie naar de nieuwe omgeving
en heeft een professionele helpdesk en enkele softwareconsultants voor
ondersteuning en training. Vaak kunnen we u historische gegevens overnemen.
AllUnited is te koppelen met Le Credit Sportief kassasystemen en biedt clubs
diverse mogelijkheden voor extra inkomsten.
AllUnited Club Starter uitbreiden
Club Starter is eenvoudig uit te breiden met extra functies. Denk aan ons Club
Admin pakket, waarbinnen de volledige financiële administratie inclusief
boekhouding is opgenomen en volledig is geïntegreerd met de
relatieadministratie.
Een uitbereiding richting de volledige verenigingsorganisatie en communicatie,
waaronder e-mail nieuwsbrieven, mobielvriendelijke website en narrowcasting is
mogelijk in het Club Manager pakket.

Sportlink Club

Club-assistent

Aantal personen in dienst: 25

Aantal personen in dienst: 10
3,5 FTE werken aan het pakket
Meer informatie over het pakket op: www.club-assistent.nl

Meer informatie over het pakket op:
http://www.sportlinkclub.nl/atletiek
Proefversie Sportlink Club: http://www.sportlinkclub.nl/atletiek
Met de gratis proefversie heeft u de mogelijkheid om 30 dagen vrijblijvend
kennis te maken met Sportlink Club en de extra modules.

Demo Club-assistent: http://www.avdemo13.nl/
Hier kunt u als atleet, trainer of als voorzitter een kijkje nemen in de mogelijkheden
van Club-assistent.

Demonstratie Sportlink Club: http://www.sportlinkclub.nl/atletiek
Sportlink Services komt persoonlijk bij uw vereniging langs om de
mogelijkheden van Sportlink Club voor uw vereniging te laten zien.
Aantal verenigingen dat sportbreed (dus niet alleen
atletiekverenigingen) werkt met het pakket: 7.000
(stand september 2015)
Aantal Atletiekverenigingen (stand juni 2017): 60
Bijzonderheden:
Met Sportlink Club:
 Werk je met een betrouwbaar product dat zich continue uitbreidt, in
de afgelopen 10 jaar ontwikkeld vóór en door de sport.
 Houd je eenvoudig uw ledenadministratie bij van alle atleten en
lopers, wedstrijdgericht of recreatief, commissieleden en alle
andere vrijwilligers, oud leden en relaties
 Kun je trainings- en loopgroepen plannen.
 Leg je trainers met diploma’s vast en registreer je de juryleden. Worden aanmeldingen, wijzigingen en afmeldingen direct verwerkt
bij de bond, dankzij de directe koppeling met de Atletiekunie.
 Beschik je altijd over de Activiteitenmodule waarmee je
bijvoorbeeld commissiebijeenkomsten gemakkelijk organiseert.
 Heb je altijd inzicht in de verenigingsstatistieken met de
Management Informatiemodule

Aantal verenigingen dat sportbreed (dus niet alleen atletiekverenigingen)
werkt met het pakket: 63 (stand 1/1/2015 sinds introductie augustus 2011)
waarvan 10 Atletiekverenigingen.
Bijzonderheden:
A) Club-assistent biedt o.a. commissieondersteuning, activiteitenagenda,
sponsoradministratie, facturering, doelgroepgerichte mailings, banner- en
advertentiebeheer, materialenbeheer, webshop, fotoalbum, MyClub pagina,
ledenadministratie koppeling met Atletiekunie, etc.
- Club-assistent geeft regelmatig presentaties bij de geïnteresseerde verenigingen,
in regioverband of bij de club zelf.
- Bij afname van Club-assistent wordt er ook een trainingsavond voor de
aangewezen gebruikers van de vereniging gegeven.
- Club-assistent ondersteunt het proces van migratie van oude situatie naar nieuwe
situatie.
- Club-assistent richt zich op meerdere typen sport.
- Elke aangesloten vereniging krijgt beschikking over een eigen mobiele app.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.directeffect.clubassistent.atletiek



En kun je naar eigen wens Sportlink Club uitbreiden met extra
modules, zoals Club.Contributie of Club.Boekhouding,
Club.Vrijwilligersmodule of met één van de Website modules.

Sportlink Club uitbreiden
Sportlink Club is eenvoudig uit te breiden met extra functies. Voor een
financieel krachtige vereniging, kun je met Club.Contributie de bonds- &
verenigingscontributies verwerken, waarbij contributiedifferentiatie tot de
mogelijkheden behoort. Met Club.Boekhouding heb je altijd een actuele
Boekhouding paraat. Voordeel is dat de boekhouding volledig aansluit op
de Club.Contributie.
Voor de communicatie met leden en fans zijn de websitemodules
Club.Website en Club.Dataservice beschikbaar. Ook deze modules zijn
direct gekoppeld aan de ledenadministratie. Hiermee kun je gegevens uit
Sportlink Club op de website publiceren. Een persoonlijke omgeving voor
alle leden behoort ook tot de mogelijkheden: de Mijn-omgeving. Hier
kunnen zij hun persoonlijke gegevens inzien en aanpassen.
Onder het thema ‘Organiseer je club’ vallen de extra modules
Club.Vrijwilligers en Club.Trainingen. Betere planningen en meer
betrokkenheid bij de vereniging. Alle losse modules (website uitgezonderd)
zijn een maand gratis te proberen.

O.a. met registratie van de eigen prestaties, welke worden opgeslagen in het
persoonlijke clubdossier van de betreffende atleet. Tevens mogelijkheid tot
inschrijven voor activiteiten/wedstrijden en laatste verenigingsnieuws beschikbaar.
Naast de verenigingsapplicatie heeft de club ook de beschikking over:
B) Volledige wedstrijdapplicatie met
- Inschrijving op de wedstrijd gevolgd door betaling via iDeal of automatische
incasso.
- Uitslag verwerking.
- Een online koppeling met MyLaps om de uitslagen live te tonen op:
1. LED schermen (tijdens evenementen)
2. Facebook
3. Twitter
C) Mogelijkheid voor (interactieve-) narrowcasting, communicatie via TV schermen
in het clubgebouw.
D) Ledenadministratie met koppeling Atletiekunie (zonder nieuwe website)
Club-assistent Light biedt atletiekverenigingen de mogelijkheid om alleen de
ledenadministratie-module af te nemen. Je krijgt een eigen administratiesysteem
met een koppeling aan de Atletiekunie, maar behoudt de huidige
verenigingswebsite. Alle leden worden automatisch gekoppeld, waardoor de
ledenadministratie makkelijk te beheren en gebruiken is.
Om de mogelijkheden van Club-assistent Light te bekijken kun je inloggen op de
demo omgeving van de ledenadministratie www.avdemo13.nl/ledenadministratie

Kosten
Bij de keuze voor een verenigingsapplicatie (VRA) zijn uiteraard de kosten van belang. Hieronder zijn 2 rekenvoorbeelden (één voor een vereniging van 300 leden en één
voor een vereniging van 750 leden) uitgewerkt die door de bedrijven zijn gecontroleerd. De rekenvoorbeelden gaan uit van een periode van 3 jaar. Uiteraard is dat een
keuze die de vereniging zelf moet maken (hoe lang wil je een contract afsluiten).
De kosten indicatie van All United is gebaseerd op een gebruik van zgn. administratie-versie van het pakket of het gebruik van een complete versie (inclusief een
geïntegreerde website).
Het prijsmodel van Sportlink Services is gebaseerd op een gebruik en aantal leden : een vereniging neemt de modules af die zij nodig heeft. Het basispakket Sportlink
Club kan naar wens worden uitgebreid met de Contributie, Boekhouding, Vrijwilligers, Opleidingen, Trainingen en Website.
Club-assistent kan de vereniging totaal ondersteunen vanuit een database. Module A (verenigingsapplicatie en app) is verkrijgbaar voor € 2,00. Module B
(wedstrijdapplicatie) is verkrijgbaar voor € 1,00. Module C (narrowcasting) voor € 1,00. Allen per (contributie afdragend) verenigingslid per jaar. Module D
(ledenadministratie met koppeling) is verkrijgbaar voor € 0,50.
De wedstrijdapplicatie en de (interactieve-) narrowcasting, communicatie via TV schermen in het clubgebouw, is niet bij module A inbegrepen. Alle content voor alle
communicatiedragers komt uit 1 database.

Let op:
Onderstaande bedragen zijn indicaties. In een offerte-traject met een leverancier zullen de definitieve bedragen bepaald worden. Ook eventuele bijkomende kosten, zoals
migratie-kosten, kunnen een rol spelen. Het advies vanuit de Atletiekunie is om de koppeling met de Bondsapplicatie op te nemen in het contract dat de
atletiekvereniging afsluit met de leverancier van een VRA. Aan onderstaande overzichten kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde bedragen zijn
exclusief BTW.

Rekenvoorbeeld voor een vereniging met 300 leden
1e jaar
€ 450
€ 785

2e jaar
€ 450
€ 785

3e jaar
€ 450
€ 785

€ 195

€ 185

€ 185

€ 565

€ 70
€ 150
€ 70,€ 70,€ 70,-

€ 60
€ 140
€ 60,€ 60,€ 60,-

€ 60
€ 140
€ 60,€ 60,€ 60,-

€ 190
€ 430
€ 190
€ 190
€ 190

A) Verenigingsapplicatie met de volgende onderdelen:
Website incl. hosting en grafisch ontwerp, Koppeling met Atletiekunie,
MyClub, Myteam, Wedstrijdsverslagen, Commissieondersteuning,
Sponsoradministratie, Facturering, Contributie-inning, Mailing, Digitaal
Clubblad, Materiaalbeheer, Spelervolgsysteem, Organisatiehandboek,
Mobiele app

€ 600

€ 600

€ 600

€ 1800

B) Wedstrijdapplicatie geïntegreerd met verenigingsapplicatie:
Organiseren van atletiekevenementen incl. uitslagen en standenverwerking
C) Narrowcasting

€300

€300

€300

€900

€300

€300

€300

€900

VRA
All United:

Functionaliteit
Admin. versie met ondermeer relatiebeheer, facturering, rapportage
Complete versie met ondermeer relatiebeheer, facturering, rapportage en
geïntegreerde website

Sportlink

Basisversie Sportlink Club
- Leden- en relatiebeheer
- Support en onderhoud
- Koppeling met Atletiekunie
- Activiteitenmodule & Verenigingsstatistieken
Optioneel:
Club.Contributie
Club.Boekhouding
Club.Vrijwilligers
Club.Trainingen
Club.Opleidingen

Totaal drie jaar
€ 1350
€ 2355

Op zoek naar een oplossing voor je website? Neem even contact met
ons op via 088-7700500 en wij helpen je direct verder.
Club-assistent

D) Ledenadministratie met koppeling Atletiekunie (zonder nieuwe website)

€150

€150

€150

€450

Rekenvoorbeeld voor een vereniging met 750 leden
VRA
All United:

Functionaliteit
Admin. versie met ondermeer relatiebeheer, facturering, rapportage
Complete versie met ondermeer relatiebeheer, facturering, rapportage en
geïntegreerde website

Sportlink

Basisversie Sportlink Club
- Leden- en relatiebeheer
- Support en onderhoud
- Koppeling met Atletiekunie
- Activiteitenmodule & Verenigingsstatistieken
Optioneel:
Club.Contributie
Club.Boekhouding
Club.Vrijwilligers
Club.Trainingen
Club.Opleidingen

1e jaar
€ 675
€ 1235

2e jaar
€ 675
€ 1235

3e jaar
€ 675
€ 1235

Totaal drie jaar
€ 2025
€ 3705

€ 397,50

€ 387,50

€ 387,50

€ 1172,50

€ 160
€ 285
€ 160
€ 160
€ 160

€ 150
€ 275
€ 150
€ 150
€ 150

€ 150
€ 275
€ 150
€ 150
€ 150

€ 460
€ 835
€ 460
€ 460
€ 460

€1500

€1500

€1500

€4500

€750

€750

€750

€2250

€750
€375

€750
€375

€750
€375

€2250
€1125

Op zoek naar een oplossing voor je website? Neem even contact met
ons op via 088-7700500 en wij helpen je direct verder.
Club-assistent

A) Verenigingsapplicatie met de volgende onderdelen:
Website incl. hosting en grafisch ontwerp, Koppeling met Atletiekunie,
MyClub, Myteam, Wedstrijdsverslagen, Commissieondersteuning,
Sponsoradministratie, Facturering, Contributie-inning, Mailing, Digitaal
Clubblad, Spelervolgsysteem, Organisatiehandboek, Mobiele app
B) Wedstrijdapplicatie geïntegreerd met verenigingsapplicatie:
Organiseren van atletiekevenementen incl. uitslagen en standenverwerking
C) Narrowcasting
D) Ledenadministratie met koppeling Atletiekunie (zonder nieuwe website)

