Alles wat een

gymnastiekvereniging
nodig heeft
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AllUnited GymClub Members – Relatiebeheer
Alle leden en relaties in één online bestand
Altijd overzicht! De basis van de administratie
begint met de relatieadministratie. AllUnited
biedt de meest uitgebreide relatieadministratie
software op de markt, tegen een zeer scherpe
prijs. Alle leden, oud-leden, vrijwilligers,
sponsoren, trainers en commissies in één
online bestand. Met handige inschrijfformulieren.
Snel, eenvoudig en geld besparend.

Houd tijd over voor belangrijke zaken!

Wij verlossen de ledenadministrateur van veel onnodig complexe taken. Op een eenvoudige wijze
de complete administratie beheren en controleren. Altijd & overal zonder dat zaken door elkaar
lopen, omdat alles binnen AllUnited is geïntegreerd. Zo koppelen we met de facturatie en
debiteurenadministratie, kunnen leden hun persoonsgegevens en privacy
instellingen wijzigen en is de administratie AVG proof.
Kortom, nooit meer dingen dubbel doen.

Uitwisseling van gegevens met de KNGU

Een dubbele administratie behoort tot de verleden tijd door de digitale
gegevensuitwisseling met de KNGU. Hierdoor komt de ledenadministratie
van de vereniging overeen met de administratie van de bond. Vanuit de
KNGU volgt automatisch bond specifieke gegevens zoals de KNGU lidnummers
retour.

De voordelen voor de ledenadministrateur
IBAN, telefoonnummer & postcode checker op inschrijfformulieren
Digitale inschrijfformulieren komen direct binnen bij de ledenadministrateur
Automatische berichtgeving gekoppeld aan de inschrijfformulieren
Families samenstellen op basis van postcode & huisnummer
Synchronisatie met de KNGU voor het doorgeven van ledendata
Draai een uitgebreide rapportage en zie wat er binnen de club gebeurt
Uploaden van pasfoto’s voor persoonlijkere presentielijsten mogelijk
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AllUnited GymClub Members – Facturatie
Extra slagkracht voor de penningmeester
Bovenop de relatieadministratie kan de vereniging
ook gebruik maken van enkele financiële
functionaliteiten binnen AllUnited GymClub
Members. Denk aan gemakkelijk online
factureren en aanmanen, maar ook aan het
inlezen van bankbestanden die automatisch
de posten herleid. Bovendien kan je eenvoudig
bondscontributie en lesabonnementen in
rekening brengen. Allemaal automatisch
en geïntegreerd.

Contributies

Contributies zijn een belangrijke jaarlijkse inkomstenbron voor de vereniging. Verenigingen hanteren
verschillende vormen van contributies om aan de wensen van de leden te voldoen. AllUnited biedt
als één van de weinige pakke�tten een mogelijkheid tot het inrichten van complexe
contributieberekeningen. Denk daarbij aan OMNI sportclubs, familiekortingen,
doorberekenen van leeftijd, staffels binnen lessen en kortlopende
lidmaatschappen.

Debiteurenbeheer

Na de facturatie van de bondscontributies en lesabonnementen volgen de betalingen. Betalingen zijn
mogelijk via automatische incasso, iDeal, zelf overmaken of contant. Via de bank en kas houdt de
financieel verantwoordelijke de betalingsverplichting nauwlett�end in de gaten. Na het digitaal inlezen
van de bankafschriften binnen AllUnited kunnen de leden met nog openstaande bedragen gemakkelijk
massaal worden aangemaand. Hierbij kan het proces uit diverse stappen bestaan. Optioneel kan de
vereniging besluiten om de geïntegreerde Boekhouding XL van AllUnited te activeren.

De voordelen voor de Penningmeester
Gemakkelijk online (massa)factureren
Facturatie van lessen op basis van staffels
Diverse vormen van kortingen mogelijk
Facturatie instructies en scripts om uitzonderingen te regelen
Facturen per mail versturen
Digitaal inlezen van bankafschriften of een afletterlijst
Factuurverzamelaar voor gemeentelijke subsidieregelingen
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GymClub Members - de gezonde basis voor jouw vereniging
Online relatieadministratie
Relatietypes (kader)lid & organisatie
Anonieme & omni-leden
Online inschrijfformulieren
Wachtlijsten & proeflessen
Postcode checker
Koppeling met de KNGU
Families samenstellen
Directe email
Diverse velden voor opmerkingen

Functie administratie
Commissies
Vaste (bonds)functies
Eigen functies

Diploma/ licentie administratie
Startdatum
Geldigheid

Lesadministratie

Factureren
Inschrijfgeld
O.b.v. bondscontributie (activiteiten)
O.b.v. lescontributie
Automatisch berekenen o.b.v. leeftijdsgroepen
Facturatie instructies
Allerlei kortingsregelingen
Factuur verzamelaar
Persoonlijke betalingstermijnen
Verschillende betaalwijzes
Conceptuele facturen
(Massaal) verwijderen concept facturen
Versturen per email of per post
Incasso bestanden
Inlezen bankafschriften of afletterlijst
Aanmaanproces
Eigen grootboekrekeningen
(Facturerings)logboeken
(Facturerings)rapportages
Export voor diverse externe boekhoudsystemen

Rapportages

Accommodaties
Deelnemers
Leiding
Deelnemers bij een les voegen
Lessen bij een accommodatie voegen
Facturatiescripts binnen lessen
Meerdere contributieperiodes
Wachtlijst
Presentiemodule

Standaard selecties
Eigen selecties
Automatische berichtgeving
Gericht mailen
Grafieken

+ ClubApp Start
Persoonlijk profiel
Relatiemutaties
Nieuwsberichten + reageren
Push berichten
Clubagenda
Ledenlijst
Bestuur
Eigen beheer omgeving
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Verenigingsvriendelijk prijsbeleid
AllUnited is de vooruitstrevende cluboplossing voor verenigingen. Van klein tot groot.
Ons prijsbeleid is transparant en verenigingsvriendelijk. Inclusief de keuze als vereniging wat het best bij jou past.

GymClub Members & ClubApp Gym Start
Contract 1 jaar Contract 3 jaar
Jaarlijkse vaste kosten*1
Jaarlijkse kosten per actief lid*2
Jaarlijkse kosten per overige relatie

€
€
€

180,00
0,50
0,50

€
€
€

0,00
0,50
0,50

Maandelijkse kosten ClubApp Gym Start

€

0,00

€

0,00

*1 Bij het afsluiten van een 3 jarig contract belonen wij de clubs met een jaarlijkse korting van € 180.
*2 Voor alle leden die worden aangemeld bij de KNGU geldt een vergoeding van € 0,50 vanuit de KNGU.

Conversie
door de club
Eenmalige kosten implementatie*3

€

0,00

door AllUnited
€

160,00

*3 Wij adviseren clubs om de conversie door AllUnited te laten uitvoeren. Bij het uitvoeren van een
conversie is affiniteit met IT en/of denken in administratieve blauwdrukken een pre.

Opleiding
Handleiding
Eenmalige kosten opleiding gebruiker*4

€

0,00

Massaal
€

25,00

Persoonlijk
€

150,00

*4 Wij adviseren clubs om een persoonlijke opleiding bij AllUnited te volgen zodat elke club goed bij
de hand is genomen op het gebied van haar administratie en facturatie.
Prijzen excl. btw
GymClub Members - 1 jaar
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Uitbreidingsmogelijkheden
AllUnited GymClub Members kan eenvoudig worden uitgebreid met oplossingen die
volledig geïntegreerd zijn binnen AllUnited. Denk hierbij aan het toevoegen van een
inschrijfformulier op jullie clubwebsite, de aanschaf van een ClubApp of een
verlengstuk van de ledenadministratie met de ledenmodule. Vanzelfsprekend kan je
ook uitbreiden naar bredere functionaliteit zoals Boekhouding XL, Website XL of
AllUnited GymClub Connect.

Meest voorkomende uitbreidingsmogelijkheden

Inschrijfformulier

ClubApp Plus

Ledenmodule

Werkt jullie vereniging met
GymClub Members en zijn jullie
tevreden met de huidige
externe website. Maar willen
jullie wel het inschrijfformulier
dat gekoppeld is aan jullie
administratie in AllUnited op de
clubwebsite plaatsen. Dan kan
dit via een iframe worden
aangeleverd. De webmaster van
de clubwebsite dient dan het
inschrijfformulier op de
bestaande website te plaatsen.

De ClubApp brengt gemak,
actualiteit en fun. Met de
ClubApp hebben leden snel
toegang tot actueel nieuws,
uitslagen en agenda’s.

Werkt jullie vereniging met
GymClub Members en zijn jullie
tevreden met de huidige
externe website, maar willen
jullie eenvoudiger voldoen aan
de AVG regels? Dan is onze
ledenmodule een geschikte
oplossing. Een ideaal verlengstuk
waar leden toegang krijgen tot
hun data en waarbij de
mogelijkheid kan worden
gegeven om eigen gegevens te
beheren, inzage in eigen facturen
te geven of privacy instellingen
aan te passen.

op externe website (iframe)

Daarnaast informeer je leden
over de speciale avonden of
stuur je ze pushnotificaties.
De ClubApp is onmisbaar in de
wereld waarin men niet zonder
smartphone kan.

Jaarlijkse kosten: € 150,00

Prijzen excl. btw
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Uitbreidingsmogelijkheden
Boekhouding XL

Een geïntegreerde boekhouding speciaal gericht op verenigingen die naadloos aansluit op jullie
facturatie.
Jaarlijkse vaste kosten
Eenmalige implementatiekosten
Eenmalige opleiding pennigmeester

€ 300,00
€ 250,00
€ 150,00

iDeal-module

Met de iDeal-module kan je nu nog eenvoudiger de lidmaatschapsgelden, abonnementen,
sponsorgelden, contributies e.d. innen. De module voegt simpele betaallinks toe aan:
Pdf-facturen en e-mails, op de persoonlijke pagina op de clubwebsite en in de ledenmodule
Met de iDeal-module wordt het innen van gelden een stuk eenvoudiger. Je hebt wel een payment
provider nodig die de iDeal-betalingen voor je af gaat handelen. We koppelen op dit moment met
Pay.nl, Mollie en Rabobank online kassa.
Jaarlijkse vaste kosten
Eenmalige implementatiekosten

€ 100,00
€ 200,00

Website XL

Een website die goed en veilig werkt op alle instrumenten (mobiele telefoon, tablet, desktop)
waarmee een bezoeker op jullie website kan komen. We nemen het beheer van de domeinnaam uit
handen en de mogelijkheid om e-mailadressen met je eigen domeinnaam bij ons onder te brengen
is optioneel.
Jaarlijkse vaste kosten
Eenmalige implementatiekosten *

€ 200,00
PM

*Binnen websites zijn vele toepassingen mogelijk. De standaard prijzen van technische realisatie t/m
opleiding variëren van eenmalig € 750 tot en met € 2100.

GymClub Connect
Wens je als club niet alleen jouw administratieve processen te verbeteren, maar ook jouw
communicatieve en organisatorische processen? Dan is AllUnited GymClub Connect waarschijnlijk
een perfecte match. We bespreken jullie wensen graag even persoonlijker dus neem hiervoor met
ons contact op.
Jaarlijkse kosten per actief lid per jaar*
€1,75
Eenmalige opstart en opleiding kosten v.a. € 310,00
*Voor alle leden die worden aangemeld bij de KNGU geldt een vergoeding van
€ 0,50 vanuit de KNGU.

Prijzen excl. btw
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AllUnited Servicedesk
Is de conversie succesvol gerealiseerd, kan de vereniging haar nieuwe ledensysteem zelfstandig
voeren aan de hand van handleidingen en opleidingen. En blijkt dat hulp vanuit AllUnited benodigd
is voor de vereniging, kan deze altijd via support tickets worden aangevraagd. Richtlijn voor deze
kosten bedragen € 20 per 15 minuten.

Diverse manieren
om antwoord te krijgen op jullie vragen
Online handleidingen

Online ticketsysteem

Telefonische ondersteuning

Updates, nieuwsbrieven en Facebook

Wij hebben een online handleiding. Hier is de
informatie over de werking van AllUnited te
vinden. Altijd handig om de handleiding erbij
te houden als je aan het werk bent in AllUnited.

Naast de ondersteuning via de handleidingen
en ons online ticketsysteem bieden wij ook
telefonische ondersteuning. Iedere werkdag
zijn wij van 09:00 tot 17:00 uur telefonisch
bereikbaar op 071-2073800.

Kom je er niet uit met behulp van de
handleiding, dan kan je ons uiteraard een vraag
stellen. Via het online ticketsysteem kan
eenvoudig een vraag gesteld worden en
ontvang je een gericht antwoord.

AllUnited blijft zich ontwikkelen en komt
regelmatig met nieuwe updates en tips. Deze
informatie wordt gedeeld in de update pagina,
in nieuwsbrieven en op Facebook. Deze tips en
updates kunnen een hoop vragen wegnemen.

AllUnited No Worries
Gebrek aan tijd? Te ingewikkeld? Laat AllUnited helpen! Onze experts hebben een pakket aan extra
diensten samengesteld om de ingewikkelde klusjes voor verenigingen op te lossen. Snel, secuur
en jij hoef je er geen zorgen meer om te maken! htt�ps://www.allunited.nl/klanten/extra-diensten/
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Gebruikers aan het woord

De service desk van AllUnited is goed ingericht: er wordt snel gereageerd en de medewerkers denken mee met de situatie van
jouw vereniging. Daarom zijn zij sterk in hun
dienstverlening.
Wij zijn een vereniging van zo’n 1.200 leden
en bestaan uit 7 verschillende afdelingen.
Het aantal vrijwilligers staat op 50 en sportleiding op zo’n 40 mensen. Wij bieden 115
lesuren per week, dus een goed lopend programma is een must binnen onze vereniging:
een up-to-date lesrooster, goede website,
goede archivering van de gegevens van onze
leden en medewerkers en ga zo maar door.
Dit biedt het programma van AllUnited allemaal.
Carl Weijer
Vrijwilliger, Omnia 2000

Als gebruiker van de ledenadministratie kan
ik vermelden dat ik tevreden ben met de
opzet van de inschrijving van nieuwe leden.
Vooral nu het inschrijfformulier van de website van SV Fier is gekoppeld aan dat van
AllUnited. De gegevens worden automatisch
overgeschreven naar All United. Ik hoef
slechts de ontbrekende gegevens in te vullen.
Het zou nog gebruiksvriendelijker zijn indien
deze persoonlijke gegevens gekoppeld
worden aan voor ons van toepassing zijnde
turn- en badmintonbond. Dat betekent voor
mij nog minder werk, maar het controleren
blijft!
Vivian Kwee
Ledenadministratie , SV Fier

Onze vereniging heeft een back office: het Sportpunt. Het Sportpunt werkt al
jaren met het complete pakket van AllUnited en kan goed professionaliseren
dankzij dit programma. Wij zijn tevreden omdat het pakket allesomvattend is
voor de vereniging, de organisatie en mensen die er werken verenigingsgericht
denken en alle specifieke wensen van de vereniging uitgevoerd kunnen worden.
Jacqueline Weijer-Vreeken
Administratief medewerkster, Het Sportpunt SV Omnia

Overtuigd?

Wil jij ook gebruik maken van AllUnited?
Neem dan contact op met onze verenigingsgadviseurs!
071-2073800 #1
sales@allunited.nl
www.allunited.nl
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