
Narrowcasting   /   ClubTV:   KantineTV,   KleedkamerTV   en   BarTV  
Drie   verschillende   toepassingen   in   het   clubhuis   van   de   voetbalvereniging  
 
-   Keuze   uit   25   amateurvoetbal   slides   op   de   schermen   met   KantineTV  
-   Wedstrijdinformatie   bij   de   kleedkamer   ingang   met   KleedkamerTV  
-   Meer   kantineomzet   en   wedstrijden   kijken   met   BarTV   
-   Ondersteuning   bij   de   installatie   en   gratis   advies   op   locatie  
 
Waarom   is   ClubTV   nodig   voor   jouw   voetbalvereniging?  
De   eerste   vraag   van   een   gast   op   de   accommodatie   is   waar   moeten   we   ons   omkleden?  
Geen   vervelende   vraag,   toch   fijn   als   de   weg   zich   automatisch   wijst.   iet   elke   club   benut   de  
kans   op   extra    inkomsten   uit   narrowcasting   (sponsors   en   bar).   Als   er   al   een   TV   hangt   wordt  
deze   wel   eens   vergeten   aan   te   zetten   en   dan   draait   er   niets   op   zaterdag.   De   informatie   die  
wordt   weergegeven    is   misschien   nu   niet   up-to-date   en   wedstrijdinformatie   niet   realtime.  
 
ClubTV   biedt   informatie,   entertainment   en   kans   op   extra   inkomsten   
De   ClubTV   schermen   van   VoetbalAssist   gaan   automatisch   aan   op   gewenste   tijden.  
Bezoekers   worden   begeleid   naar   de   juiste   kleedkamers   en   velden.   De   prijslijst   van   de   bar   is  
volledig   en   up-to-date   wat   het   makkelijk   maakt   om   iets   te   bestellen.   In   de   kantine   wordt  
nieuws,   mededelingen,   resultaten   en   leuke   informatie   rondom   de   club   gedeeld.   Uiteraard   is  
alles    automatisch   gekoppeld   aan   de   KNVB   leden   en   wedstrijden.  
 
Schermen   gaan   op   het   juiste   tijdstip   automatisch   aan   en   uit  
Op   basis   van   de   wensen   van   de   club   kunnen   vaste   momenten   worden   ingesteld   dat   de  
schermen   aan   en   uit   gaan.   Hiermee   wordt   de   schermtijd   efficiënt   ingezet   en   bovenal   kan   er  
niet   vergeten   worden   om   de   schermen   aan   te   zetten.   De   tijden   kunnen   altijd   worden  
aangepast   en   met   de   afstandsbediening   is   handmatige   bediening   altijd   mogelijk.   
 
Vanuit   1   centraal   punt   de   inhoud   van   alle   schermen   bepalen  
De   club   bepaalt   op   welke   tijden   informatie   wordt   getoond.   Zo   kan   bijvoorbeeld   voor   de  
zaterdag   een   dagindeling   gemaakt   worden   en   vanaf   12   uur   andere   slides   tonen.   Elke   TV   is  
apart   aan   te   sturen   en   in   te   delen.  
 
Voetbalwedstrijden   kijken   op    TV  
De   schermen   kunnen   handmatig   omgeschakeld   worden   van   ClubTV   naar   TV   uitzendingen,  
bijvoorbeeld   tijdens   Champions   League   wedstrijden.   
 
ClubTV   gekoppeld   aan   website   en   ClubApp  
Vanuit   het   cms   in   één   keer   een   sponsor   toevoegen   op   alle   3   kanalen   web/app/tv.   
Een   vacature   op   ClubTV   in   je   eigen   tijd   rustig   lezen?   Scan   de   QR-code   op   de   slide   met   de  
ClubApp.   Inschrijven   voor   een   Barbeque   of   toernooi?   Scan   in   de   kantine   de   slide   met   de  
ClubApp   en   het   lid   gaan   direct   naar   het   inschrijfformulier   op   de   website   van   de   club.  
 
Koppeling   met   wedstrijden   KNVB   en   leden   Sportlink  
Op   de   schermen   kan   automatisch   spelers-,   wedstrijd-   en   clubinformatie   worden   vertoond  
dankzij   de   koppeling   met   KNVB   en   leden   Sportlink.   .  



Sponsormodule  
Met   de   sponsormodule   kan   er   beeldmateriaal   van   de   sponsoren   van   de   club   worden  
vertoond.   Per   sponsor   kan   de   duur   van   de   zichtbaarheid   en   op   welke   schermen   er   wordt  
vertoond   worden   ingesteld.   Naast   de   sponsor-uiting   wordt   een   qr-code   geplaatst   die  
gescand   kan   worden.   Als   het   om   een   clubactie   gaat   kan   het   lid   de   code   scannen   met   de  
VoetbalAssist   Clubapp   om   direct   naar   de   website   van   de   sponsor   te   gaan.   
 
Monique   van   Kerkwijk.   Sponsorcommissie.   LRC   Leerdam.   “Onze   bezoeker   krijgt   zo   een  
perfecte   reis   door   ons   prachtige   nieuwe   clubgebouw.   De   juiste   informatie   op   de   juiste   plek  
en   alle   doelgroepen   zoals   sponsoren,   tegenstanders,   supporters   en   vrijwilligers   worden  
bediend.”  
 
 
Onbeperkt   aantal   slideshows  
ClubTV   heeft   geen   restricties   in   het   aantal   aan   te   sturen   TV’s.   Per   TV   kan   een   specifieke  
presentatie   gemaakt   worden   afhankelijk   van   de   locatie   en   functie   van   het   scherm.  
 
ClubTV   op   schermen   die   al   op   de   club   hangen  
Bestaande   schermen   kunnen   gebruikt   worden   mits   er   een   VoetbalAssist   mediaset   wordt  
ingezet..  
 
Wij   werken   samen   met   LG  
Het   is   mogelijk   om   via   VoetbalAssist   een   ClubTV   scherm   te   kopen.   Aangezien   wij   veel  
schermen   leveren   bij   clubs   kunnen   zij   profiteren   van   schaalvoordeel   waardoor   het   via   ons  
altijd   goedkoper   is   dan   zelf   een   los   scherm   aanschaffen.   De   mogelijkheden   zijn   van   22   tot   75  
inch   schermen   met   ingebouwde   mediaplayer  
 
Verticaal   een   scherm   ophangen  
Voor   sommige   van   de   ClubTV   toepassingen   zoals   KleedkamerTV   is   het   mooier   en  
functioneler   om   een   scherm   verticaal   op   te   hangen.   VoetbalAssist   schermen   kunnen   zowel  
horizontaal   als   verticaal   opgehangen   worden.  
 
Sponsoring   vanuit   VoetbalAssist   voor   nieuwe   accommodaties   of   fusie  
Krijgt   je   club   een   nieuwe   accommodatie   of   gaat   je   club   fuseren?   Voor   ons   zijn   dit   mooie  
uithangborden.   Wij   leveren   dan   onze   hardware   tegen   inkoopprijzen   in   ruil   voor   sponsoring  
op   de   schermen   van   onze   dienst   ClubTV.  
 
Voorbeelden   KantineTV  

- Voeg   vacatures   toe   in   het   beheersysteem   en   aat   deze   rouleren   op   KantineTV.   Er  
wordt   bij   de   vacature   een   qr-code   getoond   die   men   kan   scannen   met   de   Clubapp   om  
meer   informatie   over   de   vacature   te   lezen   op   je   smartphone.  

- Voeg   een   sponsor   toe   in   het   beheersysteem   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   dit   is   interactief   met   behulp   van   een   code   die   leidt  
naar   de   website   of   actie   van   de   sponsor.  



- Er   is   een   spaarprogramma   waarmee   men   kan   sparen   voor   de   club   door   bij   bekende  
webshops   te   kopen   zoals   Coolblue.   Op   KantineTv   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   €   2,50   beginsaldo.  

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

opstelling   gepubliceerd.  
- Veld-   en   kleedkamerindeling   worden   vertoond.   Doordeweeks   zijn   dit   de   trainingen   en  

in   het   weekend   de   wedstrijden.  
- Wekelijks   wordt   een   andere   pupil   van   de   week   vertoond.  

 
25   narrowcasting   slides   specifiek   ontwikkeld   voor   amateurvoetbal  
Waaronder:   opstelling,   programma,   agenda,   buienrader,   pupil   van   de   week,   competitie,   rss,  
trainingen,   eigen   content,   flitsmeister,   twitter,   vacatures,   HD   nieuws,   laatste   uitslagen,  
mediagallery,   verjaardagen   leden,   clubnieuws,   wedstrijden,   nu.nl   nieuws   in   1   minuut,  
youtube,   Onzeclubwinkel,   standen,   veld-   en   kleedkamerindeling,   live   tussenstanden.  
 
Gratis   advies   op   locatie  
Ben   je   benieuwd   welk   type   scherm   en   op   welke   plekken   in   het   clubhuis   ClubTV   mogelijk    is?  
Wij   komen   graag   langs   op   locatie   voor   gratis   advies.   Je   kunt   alle   vragen   stellen,   zoals:   “Is  
mijn   wifi   snel   genoeg   of   moet   er   een   kabel   komen?”,   “Hoe   kan   ik   TV   kijken   op   de  
narrowcasting   schermen?”  
 
Installatie  
Je   kunt   de   installatie   zelf   doen,   maar   ook   optioneel   de   installatie   door   ons   laten   uitvoeren.   
 
 
 
 
 


