Gymnastiekvereniging Uno Animo
Bij gymnastiekvereniging Uno Animo maken wij gebruik van een clubapp waarmee onze leden sneller
en makkelijker informatie van de vereniging kunnen inzien zoals het jaarrooster, jouw les(sen) en
jouw informatie zoals wij deze hebben geregistreerd. Hoe deze app jou kan hiermee kan helpen lees
je in deze handleiding.
Uitnodiging
Via een e-mail ontvang je een uitnodiging om toegang te krijgen tot de clubapp van de vereniging. In
de uitnodiging staat je inlognaam en een snelkoppeling naar de juiste en laatste versie van de
clubapp. Bij de eerste keer inloggen wordt er gevraagd om een wachtwoord te verzinnen. Gebruik
hiervoor een wachtwoord welke niet makkelijk herleidbaar is.

Voorbeeld van een uitnodiging
De clubapp
Eenmaal ingelogd in de clubapp kan je via de verschillende menuoptie door de clubapp heengaan.
Welke deze zijn en waarvoor deze zijn, is hieronder uitgeschreven.

Overzicht
Wanneer je de clubapp hebt geopend, start je bij een algemeen overzicht. In het bovenste gedeelte
van het scherm krijg je de agenda, het jaarrooster en het laatste clubnieuws te zien. Onderin heb je
de menubalk waarmee je naar de verschillende onderdelen in de clubapp kan gaan.

Voorbeeld van de overzichtsbalk
Clubnieuws
In dit onderdeel kan je de laatste clubnieuws berichten lezen. Deze nieuwsberichten worden van
onze website gehaald. Wanneer je een bericht uit het onderdeel clubnieuws wil lezen, word je
doorgestuurd naar onze website.
Presentie
In dit onderdeel kan je per datum jouw les(sen) zien. Als lid kan je via de clubapp jezelf aan- of
afmelden.
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Voorbeeld van een presentieoverzicht
Door op de knop ‘Aanwezigheid’ bij de betreffende les te drukken, kan je jouw aan- of afwezigheid
doorgeven.

Voorbeeld van het doorgeven van aan- of afwezigheid
Nadat je je aan- of afwezigheid hebt geselecteerd, druk je op de knop ‘Bevestigen’ om dit door te
geven aan de hoofdleiding van jouw les.
Mijn evenementen
In de optie ‘Mijn evenementen’ krijg je een opsomming te zien van alle geplande activiteiten welke
voor jouw mogelijk van toepassing zijn.
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Voorbeeld van mijn evenementen
De onderstaande opties staan genoteerd onder de knop ‘Menu’
Mijn lidmaatschap - Profiel bewerken
Hier kan je gegevens als telefoonnummer of e-mailadres veranderen en een profielfoto uploaden.
Alles wat je hier veranderd wordt vervolgens door de ledenadministratie beoordeeld.
Mijn lidmaatschap - Meldingen instellen
Deze optie geeft je de mogelijkheid om een melding te krijgen als er iets nieuws in de clubapp wordt
toegevoegd.
Mijn lidmaatschap -Privacy-instellingen beheren
Via deze menuoptie kan jij jouw privacy instellingen bewerken. Ook of je wel of geen nieuwsbrief wil
ontvangen, kan je aangeven in deze menuoptie.
Mijn lidmaatschap – Mijn clubs
De ClubApp is een app die door meerdere verenigingen kan worden gebruikt. Daarom is het mogelijk
dat je meerdere clubs hierin ziet staan.
Mijn lidmaatschap – Mijn account
Als je je wachtwoord van de ClubApp wil wijzigen, kan je dat via deze menu optie.
Mijn lidmaatschap – Uitloggen
Hiermee log je uit in deze ClubApp.
Jaarrooster
In het jaarrooster staan voor onze leden alle activiteiten en vakanties genoteerd.
Sociale Media
Via deze optie kan je direct doorgaan naar onze socials. Nu staat er alleen onze facebook pagina
geregistreerd. Dit kan later nog andere sociale media pagina’s worden.
Contact info
In de optie contact info staat algemene contact informatie genoteerd, alsook het adres van de
sporthal.
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Opmerking
Deze handleiding is mogelijk nog niet volledig. Heb jij nog een tip of een top? Of wellicht heb je nog
een vraag? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@uno-animo.nl met daarin jouw opmerking, tip of
top uitgeschreven.
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