Hét digitale platform
voor de hele vereniging

Alles in 1
www.voetbalclub2000.nl

Waarom Voetbal Club 2000?
U helpt uw vrijwilligers,
kiest voor continuïteit én u heeft alles in één!
Waarom al meer dan 200 verenigingen voor Voetbal Club
2000 hebben gekozen? Omdat dit de meest uitgebreide
én meest flexibele digitale omgeving is voor de voetbalclub. Voor spelers , trainers, bestuur én kader.

Technisch kader
• Database met oefenstof
• Kant-en-klare-trainingen
• Jaarplan
• Oefenstof editor
• Vakblad TrainersMagazine

Door middel van Voetbal Club 2000 helpt u uw trainers om hun taken makkelijker uit te voeren. Via VoetbalClub2000 krijgen de trainers de beschikking over meer dan 1000 oefenvormen. En als dat niet genoeg is, dan
kan via de oefenstof editor van VoetbalClub2000 zelf oefenstof worden gemaakt. Trainingen en jaarplannen
zijn eenvoudig samen te stellen, zodat het technisch beleid van de club via de aangeboden trainingen wordt
gegarandeerd. Voor de lagere pupillenteams is al een kant-en-klaar jaarplan aanwezig. Ideaal voor goedwillende ouders die het team van zoon of dochter trainen, maar vaak geen hebben tijd om hun training ook nog
eens voor te bereiden. De oefenstof is niet alleen via de website beschikbaar, maar ook via de bijbehorende
Club App!
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Teamorganisatie
• Wedstrijdregistratie
• Trainingsregistratie
• Spelersvolgsysteem
• Wedstrijden Live
• Teamagenda
• Programma & Standen

Met VoetbalClub 2000 is het nu wel erg eenvoudig om alle informatie over het team en de spelers in te voeren en
beschikbaar te hebben. Eenvoudig de aanwezigheid bijhouden via Trainings- en wedstrijdregistratie via de Club App.
De ontwikkeling van de spelers wordt vastgelegd op basis van de criteria van de club via het SpelerVolgSysteem. Met
Wedstrijden Live worden tussenstanden via de Club App, website én narrow casting Real Time gepubliceerd.
Natuurlijk ontbreekt de teamagenda en verjaardagskalender niet en zijn er volop mogelijkheden om wedstrijdverslagen
te publiceren.

Publiceren
• Club website

met onderhoud en hosting

• Narrowcasting
• Club App

voor iOS en Android
met pushberichten

VoetbalClub 2000 is een digitaal platform. Het platform zelf is tevens
een Club website die is gekoppeld aan de Club app en narrow casting.
Het platform wordt beschikbaar gesteld inclusief hosting en onderhoud.
De club profiteert dus automatisch van de nieuwste updates. Spelersdata, wedstrijdinformatie en uitslagen & standen zijn vanuit SportLink
eenvoudig te uploaden. Dus nooit meer op verschillende plaatsen data
bijhouden!
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Bestuur en kader
• Kleedkamerplanner
• Scheidsrechtersplanner
• Toernooiplanner
• Barrooster
• Vakblad Sport FM

VoetbalClub2000 biedt nog meer. Behalve een kennisbank voor bestuurders worden regelmatig nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Via VoetbalClub2000 wordt software beschikbaar gesteld waarmee de organisatie
flink wordt vereenvoudigd. Op dit moment zijn de modules Kleedkamerplanner, Scheidsrechterplanner, Barrooster en Toernooiplanner beschikbaar.
Deze modules worden regelmatig uitgebreid.

Gratis presentatie

Contact

Door bij VoetbalClub2000 aan te sluiten, zorgt de club wel voor
continuïteit. De inrichting en databeheer is voor eens en altijd goed
geregeld, publiceren is wel heel eenvoudig geworden en trainers en
andere vrijwilligers beschikken altijd over handige tools om hun taken
te vereenvoudigen.

VoetbalClub2000 is een product van Sportfacilities & Media BV,
uitgever van o.a. TrainersMagazine, Trainerssite en Sport FM.

Wilt u VoetbalClub2000 in werking zien? Neem dan contact met ons
op voor een presentatie via vc2000@sportfacilities.com of telefonisch
via 030-6977710.

Contactadres:
Sportfacilities & Media BV
Postbus 952, 3700 AZ Zeist
Tel. 030 - 697 77 10
Email. vc2000@sportfacilities.com
Bezoekadres:
Rozenstraat 20a, Zeist
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