ClubManager
Samenvattend
1 centraal systeem voor al je leden, modulair opgezet. Dit wil zeggen dat er functies
aan of uit gezet kunnen worden. Met deze opzet betaal je alleen voor wat je
daadwerkelijk gebruikt.
ClubManager draait natuurlijk om de leden. Leden hebben, zonder enige
aanpassingen, een aantal standaard velden. Zo zijn naam, email, geboortedatum
en inschrijvingsdatum vast. Wanneer de incasso-module is geactiveerd, vallen de
incasso-velden hier ook onder. Dit zijn voor leden de IBAN, BIC, ten name van,
tekendatum en mandaat. Deze velden zullen dus alleen zichtbaar zijn wanneer deze
module is geactiveerd. Tevens zijn alle leden in te delen in groepen, welke
onbeperkt aan te maken zijn.
Daarnaast zijn er een aantal pakketten. Het basispakket, dat garant staat voor 350
leden, kost €15,- per maand. Mocht er behoefte zijn aan meer leden, dan kan er
gekozen worden voor een upgrade naar een groter pakket. Het grotere pakket
biedt plaats voor 500 leden en zal €22,50 per maand kosten.
Modules
Zoals verteld is ClubManager modulair opgebouwd. Zo zijn er verschillende modules
beschikbaar die meer functionaliteit aan jouw ClubManager bieden. Ze hoeven niet
allemaal aan te staan, het is in te delen naar wens. Zo betaal je uiteindelijk alleen
daarvoor wat je echt gebruikt! Een overzicht van de modules die, op moment van
schrijven, beschikbaar zijn;
-

Incasso-module. Prijs per jaar: €150,Mailing-module. Prijs per jaar: €80,Lidmaatschapnummer-module. Meerprijs per maand: €5,-

ClubManager staat altijd open voor nieuwe ideeën en is altijd in ontwikkeling. In het
Dashboard, het overzicht van je eigen vereniging, kun je zien welke modules er aan
staan. Mocht er een functionaliteit naar jouw mening ontbreken, gaat het
ontwikkelteam kijken of het lonend is om de functionaliteit als module in te bouwen.
Mocht dit zo zijn, dan wordt er een vrijblijvende offerte naar jou gestuurd. Je kan dan
beslissen of je hiermee akkoord gaat of niet.
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ClubManager
Incasso-module
De incasso-module van ClubManager biedt de mogelijkheid om incasso-bestanden
aan te maken welke elke Nederlandse bank accepteert. Dit alles gebeurt volgens
de Europese standaard PAIN.008.001.02. Dit is een bestandsformaat wat centraal is
afgesproken en alle Nederlandse banken accepteren dit formaat.
Alvorens er incasso-bestanden aangemaakt kunnen worden, moeten er wat
gegevens opgeslagen worden in jouw vereniging. Deze gegevens verkrijg je via je
eigen bank. De gegevens die ClubManager in ieder geval nodig heeft om incassobestanden te genereren zijn: IBAN Creditor Naam, IBAN Creditor, IBAN Creditor BIC,
IBAN Creditor ID. Deze gegevens staan meestal in het incassocontract dat je hebt
met je bank. Mocht iets toch niet duidelijk zijn, helpen wij je natuurlijk graag via
email: support@codemotion.media. Daarnaast is er een mandaat-formaat nodig.
Een mandaat is een machtigings-kenmerk. Elk lid binnen ClubManager dient een
uniek mandaat te hebben, anders is incasseren niet mogelijk. Een formaat dient te
worden opgeslagen. Enkele voorbeelden zijn: CMM-MNDT-[ID], MIJNVERENIGINGMNDT-[ID]. Het is van belang dat [ID] meegenomen wordt in het formaat, op deze
plek komt namelijk een uniek nummer binnen ClubManager. Het systeem voorziet
zelf in de controle hierop.
Om een incasso-bestand te kunnen downloaden, moet er eerst een incasso-groep
worden aangemaakt. In zo’n groep worden de leden geplaatst waarop
geïncasseerd moet worden. Tevens wordt het bedrag voor deze groep opgeslagen.
Dit is het bedrag wat per lid wordt geïncasseerd. Dan kan de incasso aangemaakt
worden met deze groep. Als laatste draait ClubManager nog een laatste check op
alle gegevens, zo wordt er onder andere gecontroleerd op correctheid van de
gegevens. Wanneer alles in orde is kan het incasso-bestand worden gedownload en
verstuurd worden naar je bank.
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