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INLEIDING
Via de website van Tennis Vlaanderen kunnen spelers voortaan op een eenvoudige en snelle manier lid worden van je
club! Als clubbeheerder spaar je zo heel wat kostbare tijd uit. Ook je leden zullen je professionele aanpak zeker weten
te appreciëren.
Kort samengevat:






Je kan tarieven, kortingen en toeslagen aanmaken in de Elit-clubtoepassing.
Deze worden gepubliceerd op de website (op het clubdashboard en spelersdashboard).
Het lid kan daarop eenvoudig intekenen en de verdere verwerking van het abonnement in de Elit-clubtoepassing
via zijn spelersdashboard verder opvolgen.
Zowel de clubbeheerder als de speler spaart met deze nieuwe tool kostbare tijd uit!
Deze module is gratis en vrijblijvend te gebruiken door club en speler.

A.d.h.v. onderstaand stappenplan zetten we je alvast op weg.
Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan zeker contact op met de Elit-helpdesk! We helpen je
graag verder.
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1.

GEEF ALLE PARAMETERS IN (ELIT-CLUBTOEPASSING)

1.1. TARIEVEN
Via Elit-clubtoepassing - Leden – Abonnementen – Tarieven:


Bovenaan het scherm kies je de start- en einddatum waarbinnen het mogelijk is om via de website in te tekenen op
een abonnement. Dit kan je ten allen tijde aanpassen. Wens je de inschrijvingsmogelijkheid via de website stop te
zetten, kies dan een einddatum in het verleden.



Stap 1: Maak tarieven aan:

•
•
•

Klik op “Toevoegen”, geef vervolgens een titel aan het tarief, geef eventueel een omschrijving mee (dit wordt
ook getoond op de website) en duid aan of het tarief wordt getoond op de website.
Het al dan niet tonen van het tarief op de website staat los van de inschrijvingsperiode hierboven beschreven.
Indien nodig kan je de titel en omschrijving van het tarief ook nog verwijderen of aanpassen (voor zover er nog
geen abonnementen zijn toegekend).

OPGELET:
Gebruik in de “Titel” en “Omschrijving” algemene benamingen (bv. “Zomerlid Jeugd”)
zonder toekenning van het seizoen (dus niet kiezen voor bv. “Zomerlid Jeugd 2015”) en data (dus hierin
niet bv. “1 april tot 1 september” vermelden).
Deze worden later toegekend in Stap 2 “Periode” en Stap 3 “Periodedetails”. Zo kan je het jaar daarop
dezelfde titels blijven gebruiken, je dient dan enkel de periode en periodedetails aan te passen.
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Stap 2: Per tarief kan je periodes toekennen (periode = tijdspanne gedurende dewelke de speler voor dat
bepaalde tarief kan inschrijven)
• Klik op “Toevoegen” en duid een datum aan in de 4 velden.
• Hier in dit voorbeeld kan men inschrijven op het bepaalde tarief vanaf 1 maart tot 1 mei 2015. Daarbuiten kan
men niet intekenen op dit tarief. Het lidmaatschap is dan geldig van 1 april tot 1 oktober 2015.
• Stel in onderstaand voorbeeld dat je ook een goedkoper tarief aanbied voor wie inschrijft vóór 1 maart (bv.
“Vroegboekkorting”), dan dien je een tweede periode in te geven (bv. van 1/01/2015 tot 28/02/2015) en in
Stap 3 kan je aan die tweede periode andere details (bv. een lagere prijs) toekennen.



Stap 3: Per aangemaakte periode (zie hierboven) kan je periodedetails toekennen.
• Klik op “Toevoegen”, duid een begin- en einddatum van de geboortedatum van je doelgroep aan en het te
betalen lidgeld (bestaand lid – nieuw lid)
• De parameter “Aantal vanaf” en “Aantal tot en met “ slaat op het aantal personen waarvoor het tarief van
toepassing is. Stel dat je een gezinsabonnement aanbiedt voor 250 € vanaf 3 personen, dan vul je bij “Aantal
vanaf” 3 in en bij “Aantal tot en met” 99 in.
• In onderstaande printscreen is het tarief (Zomerlid Jeugd) en periode (1 april tot 1 oktober) bedoeld voor leden
geboren vanaf 1/01/1996 tot 31/12/2008 en van toepassing op 1 persoon. Een bestaand lid betaalt 100 €. Een
nieuw lid betaalt 80 €. Uiteraard zijn de prijzen volledig door de club zelf te bepalen.
• Ter info: een nieuw lid wordt beschouwd als een speler die nog nooit lid is geweest van jouw club of 1 of meer
seizoenen geen lidkaart van Tennis Vlaanderen of een abonnement heeft gehad van jouw club.
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Tip 1: Een tarief kan pas verschijnen op de website
als er ook een periode en periodedetails voor zijn aangemaakt.

Tip 2: Maak UNIEKE tarieven aan!
De computer kan dan op basis van de ingegeven parameters (geboortedata van de aangeboden tarieven mogen elkaar
niet overlappen) zelf bepalen welk tarief past bij de speler(s)
en je zo het werk nog vergemakkelijken!

1.2. KORTINGEN / TOESLAGEN
Analoog aan de werkwijze voor Tarieven, kan je ook kortingen of toeslagen ingeven. Wat is er anders bij
kortingen/toeslagen?




Kortingen en toeslagen kunnen enkel van toepassing zijn bij meerdere personen per abonnement. (“Aantal vanaf”
dient dus groter te zijn dan 1)
Je kan de kortingen en toeslagen in euro of procent toekennen.
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2.

WORD LID VAN JE CLUB (WWW.TENNISVLAANDEREN.BE)
OPGELET: De beschrijving hieronder is weergegeven vanuit het standpunt van de speler/lid!



Indien de club tarieven heeft aangemaakt die op heden geldig zijn en de parameter “Tonen op website” staat op
“Ja”, dan verschijnen de 5 recentste op het clubdashboard.
Via “Toon alle tarieven, kortingen en toeslagen” krijg je het volledige overzicht van deze club te zien. Hierin staan
de tarieven die op dat moment “actief” zijn.



Ben je reeds lid van de club, dan krijg je op je spelersdasboard ook een blokje “Clubabonnementen” waar je je
aangemaakte abonnementen verder kan opvolgen (via ‘i’) of verlengen.



Klik op “Lid worden”.
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•

•

•

Was je reeds vooraf ingelogd, dan wordt onmiddellijk het scherm getoond met je persoonlijke gegevens (zie
onderaan deze pagina) reeds ingevuld. Deze kan je indien nodig nog aanpassen of aanvullen vooraleer je verder
gaat.
Ben je niet ingelogd én ben je reeds aangesloten bij Tennis Vlaanderen? Kies dan voor “Ja” in onderstaand
scherm en log eerst in voor je verder gaat.

Was je nog nooit lid van Tennis Vlaanderen? Kies dan voor “Nee” in bovenstaand scherm en geef je persoonlijke
gegevens in.
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In het volgende scherm kan je, indien gewenst, meerdere personen (bv. andere familieleden) toevoegen aan het
abonnement.
• Wil je geen extra personen aanduiden, ga dan direct naar “Volgende”.
• Je hebt de keuze om
o Bestaande leden van Tennis Vlaanderen op te zoeken en toe te voegen.
Toegevoegde personen worden rechts geplaatst onder aangeduide personen.

o

ofwel leden in te geven die nog geen lid zijn van Tennis Vlaanderen. Vul hun gegevens in.
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Op basis van jouw ingevulde gegevens doet het programma voor jou een voorstel.
• Indien het tarief uniek is (Bv. indien het abonnement bestaat uit 1 persoon en de computer kan zelf bepalen op
basis van de parameters welk tarief moet toegekend worden, dan krijg je onmiddellijk het voorgestelde tarief
te zien. Dit kan je dan bevestigen.

•

Indien de tarieven niet uniek (bv. een overlap van de geboortedata of meerdere tarieven kunnen van toepassing
zijn bv. “Start to tennis” of “Zomerlid”) zijn voor 1 of meerdere leden binnen het abonnement, zal de
computer zelf geen tarief kunnen bepalen. Je krijgt dan een scherm waarbij je bij elke persoon zelf het
gewenste tarief kan kiezen. Op basis van de ingegeven tarieven zal de computer linksonderaan het totaaltarief
vermelden. Klik daarna op “Volgende”. En je komt dan in het scherm (zoals hierboven getoond) met het
voorgestelde tarief dat je kan bevestigen.
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Na bevestiging verschijnt je aanvraag op je spelersdashboard en kan je daar de status verder opvolgen. Indien
gewenst kan je het volledige abonnement via “i” bekijken en eventueel aanpassen of verwijderen.
Opgelet: het abonnement dient daarna nog verwerkt te worden door de club. Wijzigen of verwijderen van het
abonnement kan zolang de club het abonnement nog niet heeft verwerkt.



Na inschrijving, wijziging of verwijdering van een abonnement op de website, wordt een e-mail gestuurd naar alle
leden van dat abonnement ter bevestiging. Ook naar de club wordt een e-mail gestuurd.



De link “Verlengen” wordt zichtbaar bij het abonnement op je spelersdashboard van zodra aan de volgende 3
voorwaarden is voldaan:
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•
•
•

Het abonnement moet verwerkt zijn door de club.
De einddatum van alle tarieven toegekend aan die speler moet in het verleden liggen.
Er moet minstens 1 tarief aangemaakt zijn in de Elit-clubtoepassing waarvoor momenteel kan ingeschreven
worden.

Ter info: de controle hierop gebeurt op basis van de gegevens in de “Periode” in de Elit-clubtoepassing.


Via de knop “Bekijk alle abonnementen” op je spelersdashboard krijg je een overzicht te zien van al je huidige en
voorbije abonnementen.

Overzicht abonnementen:
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3.

VERWERK HET ABONNEMENT (ELIT-CLUBTOEPASSING)
OPGELET: De beschrijving hieronder is terug vanuit het standpunt van de clubbeheerder!
Via Leden – Abonnementen – Beheer abonnementen:

3.1. TER GOEDKEURING
In het tabblad “Ter goedkeuring” krijg je alle aanvragen te zien die nog moeten goedgekeurd worden.

Je kan het abonnement:




Goedkeuren
Wijzigen
Verwerpen
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3.1.1




Goedkeuren via knop “Goedkeuren abonnement”

Er wordt automatisch een e-mail gestuurd naar alle leden van dat abonnement met link naar het rekeningrapport
en link naar overzicht van het abonnement op website.
Er wordt ook een gestructureerde mededeling (= OGM-nummer) gegenereerd.
De aanvraag van het abonnement wordt daarna verplaatst naar het tabblad “Ter verwerking” voor verdere
opvolging.

3.1.2

Wijzigen via “Wijzig abonnement”



Je kan in dit scherm, indien nodig, extra leden toevoegen (bestaand lid of nieuw lid) of verwijderen uit een
abonnement. Gebruik de knop “Bepaal tarieven” enkel indien u personen heeft toegevoegd of verwijderd aan het
abonnement. Het systeem zal dan terug zelf opnieuw de tarieven voor dit abonnement berekenen.



Je kan in dit scherm, indien nodig, ook het toegekende tarief wijzigen of zelf een tarief toekennen indien het
programma geen tarief kon bepalen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

In onderstaand voorbeeld zijn 2 personen waar nog geen tarief aan is gekoppeld (dus het systeem kon zelf niet
bepalen welk tarief diende toegekend te worden):

•

Klik vervolgens op “Toevoegen”, selecteer een tarief en klik op “Opslaan”.

•

OPGELET: het tarief dat je zonet hebt toegevoegd, moet je eerst nog koppelen aan de spelers die vermeld
staan onder “Koppel leden aan tarief” (via het vinkje aan te duiden)!

•
•

Na het aanvinken zie je dat er 1 speler minder staat onder “Leden zonder tarief”.
Hieronder zie je dan in het bovenste stuk van dit scherm rechts in de kolom “Aantal gekoppeld” 2 (= 2 personen
aangevinkt)
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•

Nadat je het abonnement hebt gewijzigd, dien je de totaalprijs opnieuw te berekenen via “Bereken totaal” of
kan je desgewenst zelf die prijs aanpassen en er een opmerking aan toevoegen.

•

Als de nodige aanpassingen zijn gebeurd, dien je het abonnement op te slaan via “Opslaan abonnement”.
OPGELET: Het gewijzigde abonnement dien je dan wel nog goed te keuren (of verwerpen indien nodig).

3.1.3




Verwerpen via “Verwerp abonnement”

Bij het verwerpen van een abonnement dien je een reden in te geven.
Na verwerpen, komt dit abonnement in het tabblad “Verworpen” te staan.
Er wordt na het verwerpen een automatische e-mail gestuurd naar alle leden van dat abonnement.
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3.2. TER VERWERKING
De abonnementen die je hebt goedgekeurd komen terecht in het tabblad “Ter verwerking”.











Op dat moment wordt een gestructureerde mededeling (= OGM-nummer) gegenereerd en wordt een mail
uitgestuurd naar alle leden van dat abonnement. Op die manier krijgen de leden de nodige info toegestuurd om de
betaling van hun abonnement uit te voeren.
In dit tabblad kan je ook zelf een nieuw abonnement aanmaken (zonder dat het abonnement via de website dient
ingevoerd te worden). Nadat je het abonnement hebt aangemaakt, wordt ook een automatische e-mail gestuurd
naar alle leden van dat abonnement.

Indien nodig, kan je hier ook nog het eerder goedgekeurde abonnement wijzigen via de knop “Wijzig
abonnement” (zie beschrijving in punt 3.1)
Er kan ook een rekeningrapport afgeprint worden (“Afdrukken rekening”). Dat rekeningrapport zullen de leden
van het abonnement ook via de website kunnen afprinten.
Van zodra een betaling binnen is, kan je dit aanduiden met een vinkje bij “Betaald” in het tabblad “Ter
verwerking”. Standaard wordt dan de huidige dag ingevuld en het totaalbedrag van het abonnement. Indien nodig
kan je de datum en totaalbedrag aanpassen (bv. als iemand slechts een deel van het totaal bedrag betaald heeft).
Je kan ook de betaalwijze aanduiden en er is een vrij veld voorzien om, indien gewenst, een referentie in te
vullen.

Van zodra je op de knop “Verwerken” drukt, wordt het abonnement verplaatst naar het tabblad “Verwerkt”. Er
wordt op dat moment opnieuw een mail gestuurd naar de leden van dat abonnement en Tennis Vlaanderen zorgt
voor de aansluiting van de speler(s) van het abonnement bij de federatie (voor zover de speler(s) nog niet
aangesloten is (zijn) voor het huidige seizoen).
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3.3. VERWERKT


In het tabblad “Verwerkt” vind je een overzicht van alle verwerkte abonnementen.



Indien nodig kan je hier bij elk abonnement extra betalingen toevoegen (bv. indien de speler zijn abonnement in 2
keer betaald heeft)



Indien nodig, kan je ook hier nog het abonnement wijzigen via “Wijzig abonnement” of verwijderen via “Verwijder
abonnement” (zie beschrijving in punt 3.1)

3.4. VERWORPEN


In het tabblad “Verworpen” vind je een overzicht van alle verworpen abonnementen. Indien gewenst, kan je hier
een verworpen abonnement terug goedkeuren. Dit abonnement komt dan terug in het tabblad “Ter verwerking” te
staan, waarna je dezelfde procedure als beschreven in punt 3.2 kan volgen.
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3.5. ZOEK ABONNEMENTEN


Je kan abonnementen opzoeken:
• op datum van aanvraag van abonnement
• of op naam van de speler



Klik op “Ophalen”, het resultaat krijg je te zien in het betreffende tabblad. Bv Sta je in het tabblad “Ter
verwerking”, dan krijg je het zoekresultaat uit dit tabblad.
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4.

RAPPORTEN (ELIT-CLUBTOEPASSING)


In het scherm “Beheer abonnementen” kan je rechts bovenaan kiezen uit 2 soorten rapporten:
• Ofwel kan je de abonnementen exporteren naar een CSV-bestand dat je nadien met Excel kan openen (knop
“Exporteren naar CSV”).
• Ofwel kan je een PDF-rapport genereren via de knop “Afdrukken overzicht”. Dit document opent zich in je
webbrowser.



Het rapport dat in bovenstaande gevallen gegenereerd wordt bevat de leden die op dat moment zichtbaar zijn in
het gekozen tabblad. Bv. Als je op het tabblad “Ter goedkeuring” staat, dan krijg je in het rapport alle
abonnementen “Ter goedkeuring”.
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