
ClubTV mogelijkheden + prijzen
Kleedkamer TV (wordt verticaal geadviseerd LG 49 of 55 inch, maar kan ook horizontaal):

● TV's gaan automatisch aan en uit op de juiste tijden, hiervoor geen vrijwilliger meer nodig.
● Doordeweeks trainingstijden en doordeweekse wedstrijden op het scherm met:
● Training: Kleedkamerindeling, veldindeling, team, trainer, tijd, status
● Wedstrijd: Kleedkamerindeling, veldindeling, team + tegenstander, scheids, tijd, status wedstrijd (bijv

afgelast, herkeuren), teamsponsor.
● Op zaterdag/zondag wegwijzer waar teams/tegenstander zich moet melden
● Werkt samen met de sponsormodule.
● Gecombineerde slides, ruimte voor sponsoring bij de kleedkamer info.
● Welkomsboodschap / eigen invulling
● Geen externe VoetbalAssist mediaset nodig, een besparing van EUR 220
● Als je een sponsorbanner upload kun je een url meegeven. Op KleedkamerTV komt dan een qr

code. Als de bezoeker met de ClubApp de code scant op de tv dan gaat men naar de website die is
ingevoerd bij de sponsor. Denk aan acties zoals: 'Scan en krijg als lid 10% korting bij Sport2000'. Wij
registreren all scan's per sponsor.

Bar TV (wordt verticaal geadviseerd LG 43 inch, maar kan ook horizontaal):
● Prijslijst: drank en snacks
● Nix18 banner op de drankenlijst
● TV's gaan automatisch aan en uit op de juiste tijden, hiervoor geen vrijwilliger meer nodig.
● Gekoppeld aan sponsormodule
● Als je een sponsorbanner upload voor BarTV kun je een url meegeven. Op BarTV komt dan een qr

code. Als de bezoeker deze qr code met de ClubApp scant op de TV dan gaat deze naar de website
die is ingevoerd bij de sponsor. Denk aan acties zoals: 'Scan en krijg als lid 10% korting bij
Sport2000'.

● Geen externe VoetbalAssist mediaset nodig, een besparing van EUR 220

Kantine TV (horizontaal scherm LG 49, 55, 65, 75 inch):
● TV's gaan automatisch aan en uit op de juiste tijden, hiervoor geen vrijwilliger meer nodig.
● Zelf in te delen uit 25 amateur voetbal gerelateerde slides mogelijkheden:
● Afbeeldingen, Opstelling, Agenda, Programma, Buienradar, Pupil van de week, Competitie, RSS

Headlines, Eigen content, RSS Nieuws, Flitsmeister, Trainingen vandaag, HD Nieuws, Twitter,
Laatste uitslagen, Vacatures, Mediagallery, Verjaardagen, Nieuwsitems, Wedstrijden vandaag, Nu.nl
nieuws in 1 minuut, YouTube, OnzeClubwinkel

● Geen externe VoetbalAssist mediaset nodig, een besparing van EUR 220

Bestuurskamer TV (horizontaal scherm LG 49, 55, 65 inch):
● Zelfde mogelijkheden als Kantine TV +
● Draadloos in een paar seconden je telefoon of laptop koppelen om het beeld van de apparaat te

delen voor presentatie doeleinden.
● TV's gaan automatisch aan en uit op de juiste tijden, hiervoor geen vrijwilliger meer nodig.
● Ondersteund alle devices die Miracast ondersteunen

Overige instellingen voor bovengenoemde 3:
- lichtkracht laten meedraaien, nieuws, uitslagen, verslagen, zelf regels opgeven, rss
- animaties & digitale klok tonen

Mochten er al TV’s hangen is een VoetbalAssist mediaset a 220 nodig om ClubTV te laten draaien. Mochten
er geen TV’s hangen. Een consumenten TV aanschaffen wordt afgeraden, beperkte mogelijkheden,
levensduur en onder de streep duurder (VoetbalAssist koopt specifieke narrowcasting schermen direct in bij
LG een type waar geen VoetbalAssist mediaplayer extern hoeft aangesloten te worden).
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Type Aantal: Kosten + maten

32 inch specifiek 4k
narrowcasting scherm met
ingebouwde VoetbalAssist
Mediaplayer

*Horizontaal:__

*Verticaal:    __

€ 630 met ingebouwde narrowcasting mediaplayer
(Dit model is duurder dan de 43 inch)
Buitenmaat 72,94 cm x 44,09 x 55.5
Scherm: 70,34 cm x 39,79

43 inch specifiek 4k
narrowcasting scherm met
ingebouwde VoetbalAssist
Mediaplayer

*Horizontaal:__

*Verticaal:    __

€ 580 met ingebouwde narrowcasting mediaplayer
Buitenmaat 96,25cm x 55,68 cm x 3,99 cm
Scherm: 94,18 cm x 52,942 cm

49 inch specifiek 4k
narrowcasting scherm met
ingebouwde VoetbalAssist
Mediaplayer

*Horizontaal:__

*Verticaal:
___

€ 670 met ingebouwde narrowcasting mediaplayer
Buitenmaat 109,86 cm x 633,3 cm x 3,99 cm
Scherm: 94,18 cm x 52,942 cm

55 inch specifiek 4k
narrowcasting scherm met
ingebouwde VoetbalAssist
Mediaplayer

*Horizontaal:
__

*Verticaal:
___

€ 840 met ingebouwde narrowcasting mediaplayer
Buitenmaat 123,44 cm x 720,90 cm x 3,99 cm

65 inch specifiek 4k
narrowcasting scherm met
ingebouwde VoetbalAssist
Mediaplayer

___ € 1005 met ingebouwde narrowcasting mediaplayer
Buitenmaat: 145,33 cm x 83,28 x 3,99 cm

75 inch specifiek 4k
narrowcasting scherm met
ingebouwde VoetbalAssist
Mediaplayer

___ € 1800 met ingebouwde narrowcasting mediaplayer
Buitenmaat 168,24cm x 96,33cm x 31,9 cm
Scherm 165,16 cm x 93,0

Display(s) voorprepareren Per scherm rekenen wij € 95 instelkosten, zodat alles perfect samenwerkt
met VoetbalAssist Narrowcasting en het beheersysteem van je club en
alle instellingen die daarbij horen. De display hoeft alleen nog te worden
voorzien van stroom en utp of wifi.

Mediaset ___ € 220 per TV als er al een TV hangt. Te bestellen in het
CMS onder Support - SHOP.

Mediaset Voorpepareren ja / nee EUR 35 per set: VoetbalAssist maakt de mediaset
helemaal kant-en-klaar. Alleen nog in de HDMI poort
van de TV pluggen en utp of wifi instellen. Kan ook zelf
middels handleiding.

Anti diefstal ophangbeugel 43″ ___ € 25 eenmalig

Anti diefstal ophang beugel
49/55″

___ € 45 eenmalig

Anti diefstal ophang beugel
65/75″

___ € 65 eenmalig
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Betaling  eenmalig
 Op afbetaling in overleg

Verzendkosten

Verzendkosten afhankelijk van aantal schermen en afleveradres.
Voor de schermen is een VoetbalAssist of een VoetbalclubNarrowcasting licentie nodig:

https://www.voetbalassist.nl
https://www.voetbalassist.nl/narrowcasting-clubtv/

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van VoetbalAssist van toepassing: te zien en te
downloaden op https://www.voetbalassist.nl/files/AV.pdf. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met de
Algemene Voorwaarden.

Afleveradres:
Naam:

Straat + huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Land:

Deze Overeenkomst is getekend door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van
Partijen:

Clubnaam

KVK-nummer

Emailadres

__________________

__________________

__________________

VoetbalAssist

Naam __________________ Naam G. Versluis

Datum __________________

Handtekening __________________ Handtekening
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Kostenoverzicht op basis van bezoek of van jullie wensen/ tekeningen 7

VoetbalAssist biedt twee opties

Reeds schermen aanwezig
Als er al een scherm is, kan een mediaset worden aangeschaft à 220 eur ex btw per
scherm, die samenwerkt met de VoetbalAssist applicatie. In de applicatie waar alle online
kanalen zoals website en app worden beheerd, kan ook alle hardware aangestuurd
worden op de locatie.

Nog geen scherm(en) of nieuwe accommodatie
Echter is het aan te raden (zeker bij nieuwe accommodaties) VoetbalAssist de schermen
te laten leveren en te laten installeren (of zelf op basis van onze instructie). Dit zijn
professionele narrowcasting schermen waar al een mediaplayer in zit. Per saldo is dit een
goedkopere maar vooral veel mooiere oplossing (kwaliteit, langere levensduur, stabiliteit,
professioneler en door ons beter beheerbaar op afstand). En de schermen gaan
automatisch aan en uit op de gewenste tijden.

Perfecte customer journey op de voetbalclub door ClubTV
VoetbalAssist heeft en bedient met haar software alle doelgroepen (bestuur, vrijwilliger,
speler, support, sponsor, etc) binnen een voetbalvereniging. Ook op de locatie kan
VoetbalAssist met de combinatie van verschillende ClubTV diensten een perfecte
customer journey voor een amateurvoetbalclub creëren op basis van alle content en
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informatie vanuit de online omgeving van de club. Oftewel welke informatie uit de
VoetbalAssist applicatie toon je op welke plek op de accommodatie, zodat de bezoeker op
het juiste moment met de juiste informatie wordt bediend.

Naast schermen in de accommodatie adviseren
Wij een display (portrait) bij de ingang van de accommodatie. Dit is het eerste
contactmoment met gasten en spelers. De eerste vraag van de gasten is: ‘In welke
kleedkamer zitten we, waar spelen we en waar moeten we ons melden?’. Natuurlijk kan
hier ook een actuele welkomst boodschap, mededeling of tekst van een sponsor getoond
worden.

Al onze uitingsvormen (ClubWebsite, ClubApp, ClubTV) kunnen uiteraard worden gebruikt
in combinatie met de Sponsormodule die ook vanuit het VoetbalAssist beheersysteem is
aan te sturen.

De kracht zit hem in marktleidende amateurvoetbal software van VoetbalAssist in
combinatie met verschillende hardware vormen waarvoor onze software
geoptimaliseerd is.

Voorbeelden ClubTV functionaliteit
- Voeg vacatures toe in het beheersysteem. Laat deze rouleren op ClubTV. Er wordt

bij de vacature een code getoond die men kan scannen met de Clubapp om op je
mobiel op je gemak meer informatie over de vacature te lezen.

- Voeg een sponsor toe vanuit de sponsormodule en plaatst deze op de website,
Clubapp en ClubTV. Je kunt sponsorpakketten maken en de sponsor de keuze
geven op welk kanaal ze willen adverteren. Ook hiervoor geldt dat we het
interactief willen maken met een code op de schermen die leidt naar de website (of
actie) van de sponsor.

- Er is een spaarprogramma, als men via de app of website naar bekende
webshops gaat zoals Coolblue. Op ClubTv kan het totaal gespaarde saldo worden
getoond. Als mensen in de kantine voor de club willen gaan sparen kunnen ze de
code op de schermen scannen en krijgen ze 2,5 eur beginsaldo.

- Live tussenstanden van andere concurrerende eerste teams op andere velden.
- Op het moment dat de wedstrijd van het eerste begint automatisch de opstelling

publiceren.
- Veld- en kleedkamerindeling. Doordeweeks de trainingen en in het weekend de

wedstrijden.
- Nog 10-tallen toepassingen.

Voordelen professionele hardware
- Vanuit VoetbalAssist leveren wij professionele en kwalitatief hoogwaardige

narrowcasting 4k beeldschermen met interne mediaplayer (de mediaplayer hoeft
dus niet meer aangeschaft te worden bij de losse schermen à 220 ex btw per stuk)
waarop de VoetbalAssist software draait.
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- Wij zorgen dat deze automatisch aan en uit gaan (bijv. eind middag tot 12,
weekend) op het juiste moment in overleg met jullie.

- Wij kopen direct in bij de leverancier (dit geval LG omdat zij het meest ver zijn met
narrowcasting oplossingen). Dit zijn professionele narrowcasting schermen met
een hoge kwaliteit en lange levensduur die niet voor de consument beschikbaar
zijn.

- Wij kunnen schermen ook verticaal ophangen (portrait). Bijvoorbeeld bij de bar een
scherm met de prijslijst.

- Indien gewenst mogelijkheid tot tv kijken op de tv’s en beeld synchroon te laten
lopen.

DISCLAIMER: Goed om te benoemen is dat wij alleen de bovenstaande 2 oplossingen
ondersteunen. Dus een VoetbalAssist TV of een eigen TV + losse VoetbalAssist mediaset.
Andere eigen hardwarematige oplossingen geven we geen advies over of ondersteuning
op. We kunnen dan niet achter de kwaliteit en stabiliteit staan.
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