HANDLEIDING PAY N PLAN VOOR LEIDING
Inleiding
Inschrijven bij sportvereniging Zilvermeeuw Altena verloopt sinds 26 maart via PaynPlan.nl
die deze processen voor leden en voor de vereniging vergemakkelijkt.
Onderstaand tref je een handleiding om als trainer gemakkelijk ledeninformatie uit PayNPlan
te halen. Zodat je kunt controleren wie er in je les thuishoren.
1. Om toegang te verkrijgen tot uw account, gaat u naar het beginscherp van Pay N Plan
op de website van onze sportvereniging;

2. In het bovenste blok (inloggen) gaat u een paswoord aanmaken door te klikken op de
knop “wachtwoord vergeten”
3. Je vult dan het e-mailadres in dat je gebruikt voor communicatie met de
sportvereniging. Vervolgens klik je op de knop “verstuur gegevens”

4. Je ontvangt dan van Pay N Plan een email waarmee jij je wachtwoord kunt
aanmaken. Met de combinatie e-mailadres / wachtwoord kunt u in het systeem.

5. Eenmaal ingelogd zie je in de rechterbovenhoek 3 horizontale streepjes
6. Door daar op te klikken opent het menu en kun je bijvoorbeeld je adresgegevens of
e-mail adres wijzigen.
7. Onderstaande foto geeft het beginscherm weer.

8. Om meer inzicht te krijgen in je leden, klik je uit bovenstaande menu op de bovenste
link van de sportvereniging (met het radar logo, zonder kleur)
9. Vervolgens verschijnt onderstaand sub menu waar je klikt op klanten.

10. Vervolgens kom je in onderstaand klantenscherm terecht.

11. Wil je alle leden van een specifieke les inzien, dan heb je twee mogelijkheden.
o Klik je op exporteer dan kun je elke les die je wilt + alle klantgegevens
selecteren. Druk je onderaan de pagina op de knop dan ontvang je een e-mail
met het bestand van de door jou geselecteerde les. Maak geen selectie van
meerdere lessen tegelijkertijd want dan komen de gegevens in 1 lijst door
elkaar te staan!

o De andere mogelijkheid is door te klikken op stats. Dan ontvouwt er een lijst
van alle lessen en kun je even snel op de betreffende les klikken en kun je zien
wie er in welke les thuis horen en waar een abonnement voor loopt. De Stats
mogelijkheid is de meest handige voor het controleren van de leden in een
les.

•
•
•

Klanten zonder product zijn mensen die ooit lid van de vereniging zijn geweest maar
waar nu geen abonnement meer loopt. Hier tref je ook de leiding en het bestuur. Er
is immers geen abonnement gekoppeld met de mensen in deze lijst.
Onlangs uitgeschreven leden tref je in de lijst van klanten zonder actief product. Deze
leden zijn in transitie. Hebben wel al een abonnement maar de betaling is nog niet
geregeld.
Klanten met een bijna verlopen product hebben opgezegd. De datum die daar aan
gekoppeld is betreft de laatste incassodatum. Die klanten zijn dus nog een kwartaal
lid.

Belangrijk!
•

•

Als het goed is kun je zelf geen aanpassingen in het systeem uitvoeren. Voor jullie als
leiding is het een informatiesysteem om te zien welke leden in jouw les thuishoren
en om vinger aan de pols te houden of er geen leden onrechtmatig naar je les
komen.
Zie je iets dat niet klopt, neem dan contact op met de ledenadministratie. Die kan
dingen aanpassen en rechtzetten.

