
Beste 

Of je nu penningmeester, ledenadministrateur, webmaster, afhangbordbeheerder of AllUnited system administrator 
bent, iedereen staat open voor praktische tips. In deze Tennis Update geven we je zes tips waarmee je in AllUnited 
snel verder komt.   
 

1. Gratis rapportages pas aanvragen en actuele speelsterkte 

 Via onze rapportage- en communicatietool kun je zelf allerlei rapportages maken of draaien. Onderstaande 
rapportages kun je gratis aanvragen door een ticket in te dienen. 

a. Pas aanvragen zodat je kunt zien welke pas is aangevraagd bij de KNLTB. 
b. Speelsterkte overzicht leden inclusief actuele rating 
c. Ledenlijst met filtering op leeftijd en geslacht. Handig als je bijvoorbeeld de jeugd wilt mailen of een ladies night wilt 
organiseren. 

2. AllUnited Afhangbord. Bekijk welke verbeteringen er allemaal al zijn doorgevoerd.  

 2a Introducees zonder tijdelijke pas. Introduceren kan in AllUnited al via tijdelijke passen en gelijk betalen aan de bar, 
maar bij veel clubs is er niet altijd barbezetting. Op verzoek van veel clubs hebben we hier nu een andere 
mogelijkheid voor gemaakt. Activeren van deze premium module kost éénmalig 50 EUR exclusief BTW en kan 
aangevraagd worden via een ticket. Meer informatie klik hier. 

2b Afhangbord storing, wat nu? Haal zowel het afhangbordscherm als de internet router even van de stroom (soft 
reset) en sluit deze na 30 seconden weer aan. Dit lost veel problemen op. 

2c Commercieel afhangen. Met deze binnenkort verkrijgbare module biedt AllUnited de verenigingen de mogelijkheid 
om tennis- of padelbanen te verhuren aan leden en niet-leden. Meer informatie klik hier. 

2d Afhangbord management rapportages. Het is mogelijk om een aantal rapportages van het Afhangbord uit AllUnited 
te halen. Beschikbaar zijn o.a. baanbezetting per dagdeel, baanbezetting per weekdag per dagdeel, leden die het 
meest afhangen, tijdelijke passen wanneer gebruikt? Je kunt deze rapportages aanvragen door een ticket in te 
dienen. De éénmalige activatiekosten bedragen EUR 25 exclusief BTW.   
 

 3. Ledenadministratie tip! 

 In AllUnited kun je onderaan de relatiekaart allerlei vinkjes zetten en waarde velden invullen. De namen van de 
checkboxen en waarde velden kunnen gratis aangepast worden naar jullie wensen. Denk bijvoorbeeld aan IVA, 
Erelid, barafkoop etc. Deze velden zijn ook via een selectie wizard op te vragen. Je kunt dit aanvragen door een ticket 
in te dienen.  

  
 
 

 4. Club website tip!  

 Voorkom dat nieuwe leden na 2 jaar vertrekken wegens een tekort aan tennismaatjes. Als jullie vereniging de 
adaptieve clubwebsite van AllUnited gebruikt, kunnen wij gratis een tennismaatje pagina toevoegen. Je kunt dit 
aanvragen door een ticket in te dienen. Tennismaatje zit trouwens ook in de Club App. 

  

https://www.allunited.nl/afhangbord-roadmap/
https://pr01.allunited.nl/manual/570
https://pr01.allunited.nl/manual/917
https://www.allunited.nl/commercieel-afhangen/


 5. Hebben jullie de Club App Plus al?  

 We hebben o.a. het actueel baanoverzicht aangepast. Via de instellingen zijn de avatars van leden en nu ook de 
baannummering aan/uit te zetten. Ook de MijnKNLTB module is sterk verbeterd. Let op, er geldt een actietarief van 
€17,95 per maand (ongeacht aantal leden!) voor de door AllUnited tennisclubs meest gebruikte Plusvariant. Meer 
informatie klik hier. 

  

 6. Penningmeester tip!  

 We hebben AllUnited een enorme uitbreiding gegeven met de nieuwste IDEAL module. Met de IDEAL module kun je 
nu nog veel eenvoudiger je lidmaatschapsgelden, abonnementen, sponsorgelden, contributies en dergelijk innen. De 
module voegt simpele betaallinks toe. Meer informatie klik hier. 

  

 7. We willen onze clubwebsites verbeteren. Help jij ook mee?  

 Het onderzoek zal ongeveer 5 minuten van jouw tijd in beslag nemen. Je kunt het onderzoek vinden via deze link. 
 

Als je aanvullende vragen hebt, stuur dan een ticket in of bel ons via 071-2073800. 

Team AllUnited 
 

 
 
=== 
Je ontvangt deze e-mail omdat je als gebruiker geregistreerd staat in AllUnited. Als dit niet meer klopt, neem dan 
contact op met je club. Zij kunnen dit voor je aanpassen. 

 

https://www.allunited.nl/tarieven-clubapp/
https://www.allunited.nl/tarieven-clubapp/
https://allunited.allunited.nl/index.php?page=106
https://onderzoek.allunited.nl/index.php/218377

