
Document Sportlink. 
Hieronder een samenvatting vanaf de website van Sportlink waarin het programma zichzelf aanprijst.  
 

Administratie 

Zekerheid! Zijn alle nieuwe leden goed aangemeld. Weten hoe je er financieel voor staat, je 

rekeningen op tijd betalen en toekomstperspectief hebben. Maar ook: is de contributie al geïnd, bij 

werkelijk al je leden? En veiligheid. In een beveiligde omgeving de ledenadministratie, de contributie 

en de boekhouding regelen. Sportlink biedt die zekerheid en veiligheid. En ook gemak: zowel met 

onze software als met onze ondersteuning zorgen we samen voor een goede administratie. 

Organisatie 

Leden die met een glimlach op de club arriveren en met dezelfde glimlach weer weggaan, daar is het 

veel clubs om te doen. Een leuk aanbod van wedstrijden, trainingen, toernooitjes, een gezellige 

kantine, extra activiteiten voor de jeugd. Het draagt allemaal bij aan die glimlach. Bij de organisatie 

van deze activiteiten komt nog best veel kijken. Sportlink helpt jouw vereniging om het allemaal een 

stuk beter en makkelijker te maken. 

Communicatie 

Een goede relatie valt of staat bij goede communicatie. En er valt bij een vereniging veel te 

communiceren: wedstrijden, trainingen, toernooitjes, evenementen zijn maar een paar voorbeelden. 

De leden, ouders, sponsors en fans op de hoogte houden, dat kan best een uitdaging zijn. Hoe bereik 

je de jeugd? En de senioren? Sportlink helpt bij de communicatie. Dat maakt het allemaal een stuk 

gemakkelijker.  

Uitwerking voor de club; opgedeeld in hoofdstukken: 

 Club & bestuur 

 Financiën en sponsoring 

 Coachen & trainen 

 Communicatie & ledenbinding 

 Ledenbeheer 

 Spelen & supporten 

 Vrijwilligers & organiseren 

 Wedstrijdsecretariaat 

Club & bestuur 
Besturen makkelijker maken en de taken beter georganiseerd. 
Of je nu een bestuurder bent die alle taken delegeert of een bestuurder die veel taken zelf uitvoert, 
of je nu werkt met een klein bestuur en veel commissies of een wat groter bestuur, kern is dat de 
uitvoerende taken geregeld zijn én dat er informatie beschikbaar is waarmee de club echt 
bestuurbaar is. 
 
Sportlink biedt tools om de vrijwilligers te helpen hun taken beter en makkelijker uit te voeren. En 
daarbij ontstaat vanzelf de nodige stuurinformatie. 
  



Financiën en sponsoring 
Sportlink is de basis voor een financieel gezonde club. Niet alleen is het de basis voor het snel en 
efficiënt innen van de belangrijkste geldstroom binnen de vereniging: contributie. Ook helpt de 
software je bij andere geldstromen: kantine-inkomsten, sponsoring en allerlei evenementen. 
 
Spreekt voor zich dat alle geldstromen samenkomen in een solide boekhouding. En ook de 
boekhouding voer je met Sportlink. 
 

Coachen & trainen 
Door je clubzaken met Sportlink te regelen, maak je direct gebruik van het werk van de 
ledenadministratie en van de bond. Deel je teams in, regel aan- en afwezigheid, rijschema's, plan 
trainingen en vooral: communiceer met je teamleden en/of ouders. Onze slogan 'de kracht van 
combineren' wordt zo heel concreet! 
 

Communicatie & ledenbinding 
Het betrekken van leden, toeschouwers en fans is dé manier om leden te werven en vooral te 
behouden. Het delen van de juiste informatie is dan ook cruciaal. En laat Sportlink hier nou goed bij 
kunnen helpen. 
 
Als het om automatisering gaat, is iedereen als snel druk met 'invoeren' en 'interne processen'. Daar 
kijken we net wat anders naar. Natuurlijk moet de basis goed zijn. Maar het belangrijkste is het delen 
van de informatie met de belanghebbenden. Andere vrijwilligers, leden, ouders, fans, oud-leden, 
bezoekers van je accommodatie. Sportlink is een alles-in-een oplossing waarbij je de informatie deelt 
via je website, de bondsapp en/of TV schermen in de kantine. 
 
Ledenbeheer 
De kern van een goede relatie is elkaar goed kennen. Kan je gekscherend een levensles noemen maar 
het is ook de kern van je vereniging. Als je leden goed kent, wordt er veel makkelijker. Klopt de 
financiële informatie? Juiste mailadres bekend? Alleen dat al zorgt voor makkelijk innen van de 
contributie, een betere app en meer kansen om mensen te bereiken. En we zien bij veel verenigingen 
dat een goede ledenadministratie het startpunt is om de organisatie te verbeteren en vooral grote 
kansen biedt om beter met leden en fans te communiceren. 
 
Moet je alles altijd zelf invoeren? Natuurlijk niet. Laat nieuwe leden aanmelden via de website, zorg 
dat teammanagers informatie aanvullen, laat leden eventueel zelf gegevens aanpassen. Al deze 
mogelijkheden maken jouw werk makkelijker en de informatie beter. 
 

Spelen & supporten! 
Betrek leden en fans door slimme communicatie 
Top dat je alles zo goed regelt. Maar hoe hou je leden, ouders en toeschouwers op de hoogte? Met 
Sportlink! Goed om te weten dat alles wat je organiseert met Sportlink zonder extra werk terugkomt 
op je website, in de app en op de schermen in de kantine. 
 

Vrijwilligers & organiseren 
Bij een vereniging komt meer kijken dan alleen spelen. Natuurlijk zijn wedstrijden de kern van jouw 
vereniging. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan trainen en vrijwilligerswerk. 
Maar ook toernooien.  En dat wil je als vereniging zo makkelijk mogelijk maken voor de vrijwilligers 
en leden. En natuurlijk voorzien we jouw vereniging van oplossingen die het makkelijker maken. 
 

https://www.sportlink.nl/jouw-club/vrijwilligers-organiseren/
https://www.sportlink.nl/jouw-club/communicatie-ledenbinding/


Wedstrijdsecretariaat 
Het spelen van wedstrijden is toch de essentie van sport. En daar komt nog best wat bij kijken. Als je 
het slim doet, is het gelukkig niet zoveel werk. En slim betekent in dit geval samenwerken.  
 
Samenwerken gaat deels vanzelf. De bond regelt een programma, de teammanagers zorgen voor de 
opstelling en de scheidsrechter voert de uitslag in. Velden, kleedkamers en (soms) scheidsrechters is 
aan de vereniging. Dat kan je bij een persoon houden, maar ook in aparte commissies. Het resultaat: 
kleinere taken en een grotere kans dat vrijwilligers willen helpen. 
 

 


