Beeld: John Nijst

Door: Gaby Kuijpers (in samenwerking met afdeling Breedtetennis)
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nementen zijn. Deze vraag ligt al bij de KNLTB.”
Nijst: “Wij gebruiken de planner nog niet zo lang,
maar de leden vinden het fantastisch. Ze
kunnen nu zelf hun dag bepalen en krijgen automatisch twee keer een herinnering via de mail.
De bardienstcommissie was altijd enorm druk
met grote Excel-schema’s; dit is zo’n gemak.”

Veel gemak met het
Jiba Afhangbord
“Helemaal blij” is het bestuur van TC Ugchelen met het
Jiba Afhangbord. Ook Drijver’s TC uit Deventer is
enthousiast over de digitale manier van afhangen.
Waarom heeft uw vereniging gekozen
voor het Jiba Afhangbord?
Corry Kooistra, secretaris Drijver’s TC: “Wij
vonden dat we met de tijd mee moesten gaan.
Daarnaast werd er door leden soms gesjoemeld. Zij wisten precies hoe ze zo gunstig
mogelijk konden afhangen. Dit zorgde voor
irritatie.”
John Nijst, vicevoorzitter/secretaris TC Ugchelen:
“Ook wij waren dat sjoemelen en de irritaties
meer dan zat. Maar het heeft heel wat discussies gekost voordat het Jiba Afhangbord werd
aangeschaft. Een vaak gehoorde opmerking
was: het is toch goed, waarom moet het
anders? Het duurde bij ons wel een jaar voordat iedereen eraan gewend was.”
Kooistra: “Bij ons ging het van een leien dakje.
Absoluut geen problemen. Sterker nog: afgelopen winter werd het clubhuis verbouwd en
hadden we een oud afhangbord geleend. Nou,
de leden misten het digitale bord enorm.”
Kan er thuis worden afgehangen?
Nijst: “Het is mogelijk om via het digitale
afhangbord vanuit huis af te hangen, maar die
optie hebben wij uitgezet. We zijn een vereniging dus het is ook gezellig als men op de club

komt. De leden kunnen overigens wel thuis
kijken naar de baanbezetting.”
Kooistra: “Dat is bij ons net zo. We zijn een
gezelligheidsvereniging.”
Gebruiken jullie de website via het Jiba
Afhangbord?
Nijst: “Wij hebben inderdaad de website die
eraan gekoppeld is, waarbij onze eigen lay-out
voor tachtig procent is overgenomen. Voorheen
was ik de enige die berichten op de site kon
plaatsen. Dat is niet handig; zo ben je als
vereniging kwetsbaar. Het werken met deze
website is ontzettend eenvoudig en nu kunnen
andere commissieleden ook gemakkelijk aanpassingen doen.”
Kooistra: “Een korte instructie is inderdaad al
voldoende. Toch kan er nog wat verbeterd
worden. De bardienstplanner werkt namelijk niet
samen met Apple.”
En de bardienstplanner?
Kooistra: “Die gebruiken we ook. Wij hebben
namelijk veel bardiensten in te plannen, aangezien elk lid per jaar zes bardiensten moet invullen.
Onze wens zou nog zijn dat we zelf in het systeem kunnen aangeven op welke dagen er eve-

Wat vinden jullie van de e-mailservice?
Nijst: “Erg handig. Door de bardienstplanner
geven de leden nu sneller hun e-mailadres. Zo
heb je direct een geschoond e-mailbestand.
Overigens moeten we zelf wel selectief zijn. In
het begin waren we te enthousiast met het
versturen van berichten. Dit werd door de
leden als spam ervaren.”
Kooistra: “Wij hebben ook direct de bardienstplanner en de e-mailadressen gekoppeld.”
En de kosten, hoe worden die ervaren?
Kooistra: “Helemaal prima. En het mooiste is:
als een sponsor een advertentie wil plaatsen
op het Jiba Afhangbord, dan kost het ons
helemaal niets!” CC

Het Jiba Afhangbord
in het kort
Ruim 500 verenigingen maken op dit
moment gebruik van het digitale Jiba
Afhangbord. Dit eenvoudig bedienbare
en voordelige systeem kent naast het
digitaal afhangen veel meer mogelijk
heden en voordelen. Zo bevat het
afhangbord functionaliteiten zoals:
• Een bardienstplanner.
• Een verenigingswebsitemodule.
• Een e-mailmodule. Hiermee kunt u
eenvoudig verschillende selecties
maken uit uw ledenbestand en deze
groep een digitale mailing sturen.
• Een management rapportagemodule.
• Een trainingsmodule waarmee u een
voudig trainingsgroepen indeelt en
op de website publiceert.
• De mogelijkheid om (toernooi)formu
lieren aan te maken.
Voor het Jiba Afhangbord, inclusief alle
functionaliteiten, betaalt uw vereniging
€ 160,44 per jaar (exclusief BTW en een
malig € 160,44 installatiekosten). Meer
weten? Kijk op www.jiba-afhangbord.nl
of bel vrijblijvend 088-130 26 00.
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