De ClubApp van ‘t Fean ‘58
Vanaf heden kunnen alle leden, supporters, sponsoren en andere belangstellenden van ’t Fean ’58 en de
Feanstars de ClubApp gratis downloaden op de mobiele telefoon. De ClubApp is te downloaden via de stores
van Android en IOS/Iphone.
De ClubApp is een initiatief van het bestuur van ’t Fean ’58 en biedt realtime o.a. alle uitslagen,
programma’s standen en afgelastingen van de club en competities waarin ’t Fean ’58 en de Feanstars
vertegenwoordigd zijn. Daarnaast biedt de ClubApp mogelijkheden voor sponsoren.

Downloaden Fean’58 ClubApp
De Club App is te downloaden via de Google App Store (Android) en de Apple Store (IOS/iPhone). Zoek
in de stores op bijvoorbeeld: Fean 58 en je zult de ClubApp terugvinden.
Kies daarna voor installeren, accepteer de algemene voorwaarden en je hebt de Club App tot je
beschikking.
Ook is de ClubApp te installeren via de volgende links:
iOS/iPhone: https://itunes.apple.com/nl/app/t-fean58/id908443173?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.knvbclubapp.tfean58&hl=nl

Downloaden Fean ’58 ClubApp via QR codes
Ook is het mogelijk om de ClubApp te downloaden via de zogenaamde QR codes. Deze QR codes kun je
ook o.a. terug vinden op posters in de kantine. Je kunt de QR code gemakkelijk scannen met je mobiele
telefoon, daarna kun je de ClubApp downloaden en gebruiken..
Ondanks dat veel mensen al bekend zijn met het fenomeen QR codes, is het wel van belang dat je een
‘QR code scanner’ hebt op je telefoon. Deze kun je downloaden in de Apple of Android store. Dit is een
gratis app (zoals QR scanner van iHandy Inc.) die het mogelijk maakt om de code te scannen.

Functionaliteiten ClubApp ’t Fean ‘58
De ClubApp van ’t Fean ‘58 bevat de volgende functionaliteiten:
• Alle teams overzichtelijk vindbaar per categorie: pupillen, junioren en senioren (inclusief de Feanstars)
• Navigeer direct naar de laatste uitslagen, standen en wedstrijdprogramma's van uw favoriete teams.
• Upload en bekijk foto's en/of video's tijdens of na de wedstrijd.
• Nieuws, lees direct het laatste verenigingsnieuws.
• Wedstrijddetails zoals tijdstip, scheidsrechterinformatie en de locatie van de accommodatie
• Leden, spelers en supporters kunnen gebruik maken van de ingebouwde routeplanner.
• Deel gemakkelijk alle wedstrijden, media en nieuws via Facebook, Twitter en Email.
De nieuwsvoorziening dient nog verder te worden gestroomlijnd waarbij koppelingen met de website,
Twitter, Facebook etc. tot stand zullen worden gebracht.
In november volgt een update van de ClubApp. De verwachting is dat kleedkamerindelingen, eigen
clubscheidsrechters etc. kunnen worden toegevoegd. Ook verdere koppelingen met Facebook, Tou Tube
zijn dan worden gerealiseerd. Daarnaast probeert men nog karakteristieken van de wedstrijden toe te
voegen aan de App (o.a doelpunten, gele en rode kaarten

Sponsoring
De KNVB ClubApp is een ideaal middel voor unieke 1-op-1 communicatie voor sponsoren met de leden.
Er is plaats voor 3 hoofdsponsoren op de KNVB ClubApp. De namen van de sponsoren komen in beeld bij
het openen van de Club App. Naast deze sponsoren zijn er mogelijkheden voor sponsoren om
advertenties te plaatsen. Deze advertenties zijn terug te vinden onder “Nieuws” en onder de teampagina
waar de uitslagen, standen en het programma staan in de Club App.
Via de sponsorcommissie van ’t Fean ’58 wordt u binnenkort op de hoogte gebracht van de
mogelijkheden van sponsoring via de Fean’58 ClubApp.

Algemeen
Voor meer algemene informatie over de ClubApp, navigeer naar de website: www.knvbclubapp.nl.
Je vindt hier o.a terug welke informatie je kunt terug vinden op ClubApp. Daarnaast vind je ook veel
informatie via “Veelgestelde vragen” . Eveneens kun je hier terug vinden welke clubs ook over een
ClubApp beschikken.
Ook kun je voor vragen over de Club App terecht bij Jan Alserda, info@alserda.nl

