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ClubApp te kiezen



De ClubApp die drie werelden bij elkaar brengt
In de AllUnited ClubApp wordt gedacht vanuit drie niveaus (persoonlijk niveau, 
clubniveau en algemeen niveau). Op al deze niveaus is actuele informatie
voorhanden en is interactie met de leden mogelijk.

Zo mis je nooit meer iets en krijg je antwoord op al je vragen, zoals: Wanneer mag 
ik spelen? Wat doen mijn favoriete teams? Wat zijn de uitslagen van afgelopen 
weekend? Wanneer moet ik rijden? Wat is er op de club te doen?

Maar ook nieuws van buitenaf via bijvoorbeeld een RRS Feed.
Kortom, de leden hebben altijd up-to-date informatie binnen handbereik.

Handig! De ClubApp wordt grotendeels gevuld vanuit jouw AllUnited
verenigingsadministratie en biedt ruimte voor extra content .

En heb je echt iets belangrijks te melden, dan stuur je een push notificatie.

1. Altijd en overal op de hoogte



2. Volledig zelf in te stellen

Online applicatiebeheer
Iedere club die gebruik maakt van de
ClubApp, krijgt een eigen appbeheer.
Daarmee bepaal je zelf wat je 
activeert en voor wie, volledig in de 
huisstijl van jouw club. Altijd en 
overal.

Handige statistieken
Met de statistieken krijg je een uniek
inzicht in het gebruik van jouw 
ClubApp.

Dus niet alleen inspelen op trends, 
maarook een onderbouwd verhaal 
naar sponsoren om meer 
sponsoruitingen in de ClubApp te 
tonen.

Beheer zelf of met een team
Beheren kan je zelf of samen met het voltallige bestuur. Of besteed het beheer nog 
verder richting commissies of andere vrijwilligers.



3. Doelgericht communiceren

Pushberichten naar alle leden
Heb jij belangrijk nieuws te melden aan jouw leden, stuur dan een pushbericht naar 
alle leden, eventueel met a0eelding. Een bericht inplannen en later versturen kan 
uiteraard ook.

Pushberichten naar specifieke groepen
Maakt jouw club gebruik van de Plus of Premium ClubApp? Dan kan je ook naar 
specifieke groepen een pushbericht sturen. Selecteer de groepen en verstuur 
doelgericht jouw melding.

Pushberichtenvanuit AllUnited versturen
Het is ook mogelijk om pushberichten vanuit AllUnited te versturen naar een 
selectie. Binnen de Selectie Wizard wordt vooraf een selectie vastgelegd, waarop 
communicatie opgestart kan worden. Het versturen van een pushbericht naar deze 
selectie is een van de mogelijkheden. Op deze manier kunnen trainers hun 
leerlingen een bericht sturen als de training bijvoorbeeld niet doorgaat.

Contact opnemen met één specifiek lid
Opzoek naar de contactgegevens van een specifiek lid. Zoek het lid op in de
ledenlijst en zoek contact via e-mail of telefoonnummer.

 



4. Veilig en vertrouwd

Toegang
Alleen de leden van de vereniging hebben toegang tot de ClubApp. Hierdoor is alle 
informatie uitsluitend beschikbaar voor de leden.

Extra beveiliging
Het is mogelijk om een extra beveiliging toe te voegen als de ClubApp geopend wordt 
of wanneer er persoonsgegevens opgevraagd worden. Door middel van een pincode, 
vingerafdruk of gezichtsherkenning krijgt men toegang tot deze data.

Privacy instellingen
Ieder lid kan aangeven wat er van hem getoond mag worden binnen de app. Deze 
instellingen worden overgenomen van de instellingen in AllUnited. 

Misbruik melden
Leden kunnen incorrecte content of ongepaste reacties eenvoudig melden (flaggen). 
Hier krijgen de beheerders een melding van in het appbeheer.

Techniek
Ons platform wordt continu bewaakt en gemonitord op misbruik. Alle communicatie 
gaat via beveiligde en versleutelde dataverbindingen (SSL). Om het hoogste niveau 
van beschikbaarheid te garanderen, zijn onze systemen schaalbaar en redundant uitgerold.



5. Interactie & fun

Deel je moment
Deel je mooiste momenten met 
iedereen in de vereniging of laat een 
reactie achter op een van de 
berichten. 

Reageren op nieuws
Ga de interactie met jouw leden aan 
en laat ze reageren op jouw 
nieuwsberichten. 

Verjaardagenmodule
Niets is leuker dan op jouw verjaardag
een felicitatie ontvangen. Met de 
verjaardagenmodule kunnen leden 
elkaar via de app persoonlijk feliciteren. 

*€5,95 per module/ per maand *ClubApp Plus en Premium*ClubApp Plus en Premium



6. Handig en flexibel

Snel één van de leden bellen of een berichtje sturen?
Alle gegevens van de leden direct binnen handbereik voor iedereen of alleen voor 
bestuurders, leeraren of instructeurs*. Jij bepaalt immers welke groepen, welke
modules mogen zien!

Bepaalde modules enkel beschikbaar voor groepen
Bijvoorbeeld de ledenlijst enkel inzichtelijk maken voor trainers en/of bestuursleden.

*Omdat de app enkel toegangelijk is voor leden mag je de ledenlijst tonen. Leden kunnen de lijst niet in 
één keer downloaden, maar enkel de gegevens per persoon op de eigen telefoon opslaan.

Gastentoegang
Door gasten toe te laten in jouw ClubApp kunnen ook mensen van buiten jouw 
vereniging toegang krijgen tot jouw informatie. De gasten kunnen enkel
informatie lezen in de app en hebben geen toegang tot persoonsgegevens of 
interactieve onderdelen.

Binnen het appbeheer bepaald de beheerder zelf bij welke modules gasten zijn 
toegestaan.



Twitter Flickr

7. Uitgebreide social media integratie
Facebook

Instagram Youtube



8. Eigen identiteit

Jouw eigen look and feel
Iedere vereniging is uniek een hee� een eigen identiteit. In de ClubApp kan je deze indentiteit doorvoeren. Maak gebruik
van de huisstijl kleuren, het clublogo en sfeer foto’s.

Wil je hierin nog een stapje verder gaan, dan kan je de ClubApp Premium aanschaffen. De leden hebben dan ook jouw
clublogo op het startscherm van de telefoon staan i.p.v. een standaard logo.



9. Ideaal voor sponsoren

Verkoop advertentieruimte in de ClubApp
Ben je als vereniging aangewezen op sponsoren of adverteerders? 
In de ClubApp plaats je eenvoudig advertenties en heb je met de 
gebruikersstatistieken een overtuigend verhaal richting de sponsoren of 
adverteerders.



10. Digitale presentie

Stap af van presentielijsten in mappen en houdt de presentie digitaal bij
Leden kunnen voordat een les start aangegeven of zij aan of afwezig zijn, zodat een 
trainer overzicht heeft hoeveel leerlingen in de les aanwezig zullen zijn en 
eventueel hierop de lesplanning kan aanpassen. Tijdens de les zelf kan ook de 
trainer de presentielijst digitaal bij houden. Direct online via de ClubApp en 
verwerkt in de administratie. Het bijhouden van fysieke lijsten in mappen is met 
deze module verleden tijd. 

De digitale presentie module is als losse module aan te schaffen in de ClubApp 
voor maandelijks €5,95. In de ClubApp Plus en ClubApp Premium is deze module 
een onderdeel van de mogelijkheden. 



Functionaliteiten
App management
Automatische voorkeurstaal telefoon
Eigen appbeheer
Extra beveiligingsmogelijkheden
Gastentoegang*
Meerdere appbeheerders mogelijk*
Melden ongepaste content
Statistieken
 Basic
 Uitgebreid*

Informatieve modules 
Automatische notificaties
ClubNieuws
ClubAgenda
Documenten*
Foto albums *
iCall agenda’s toevoegen
Losse webpagina’s toevoegen
RSS-feeds toevoegen
Social media koppelingen *
Sponsoren en advertenties*
Teampagina’s*
Wedstrijden, uitslagen en standen*

Interactieve modules
Deel jouw moment*
Digitale presentie*

Dienstenplanner*
Emoji’s toevoegen aan berichten*
Leden foto’s laten toevoegen*
Polls aanmaken*
Pushberichten versturen
 Naar alle leden
 Naar groepen*
Reageren op nieuwsberichten*
Verjaardagen [felicitaties]*

* ClubApp Plus
** ClubApp Premium

Relaties
Ledenlijst raadplegen
Persoonlijke agenda*
Persoonlijke gegevens wijzigen
Persoonlijke QR-code*

Styling
Eigen logo in appstores**
Eigen logo op telefoonscherm**
In huisstijl club



ClubApp support
Bij de aanschaf van de ClubApp zullen wij deze eenmalig
stijlen en inrichten. Na een korte introductie is de club
gereed om de ClubApp naar wens aan te passen.

Maandelijkse kosten
ClubApp Start    € 0,00
 - Digitale presentie   € 5,95
 - Deel je moment   € 5,95

ClubApp Plus    € 39,95
ClubApp Premium*   € 99,95

*Voor IOS dient de vereniging een eigen app account aan te maken. Hiervoor
is een creditcard benodigd om aan Apple $99,-- te betalen.

Eenmalige kosten
Installatie ClubApp Start  € 0,00
Installatie ClubApp Plus  € 200,00
Installatie ClubApp Premium € 350,00
*Prijzen exclusief btw.

Overtuigd?
Wil jij ook gebruik maken van onze ClubApp?
Neem dan contact op met onze
verenigingsgadviseurs!

AllUnited
sales@allunited.nl
071-2073800 #1


