
   
                                                                                                                                                         September 2018 

Pagina 1 van 2 
 

Welke functionaliteiten bevat de nieuwe Roomburg app? 

De nieuwe app is niet alleen sneller, gebruiksvriendelijker en een stuk mooier; maar bevat natuurlijk 

ook toonaangevende nieuwe functionaliteiten. Wat is er nieuw? 

 Een nieuw design, met ondersteuning van de meest recente telefoons 

 Chronologisch geordende tijdlijn met de belangrijkste agendapunten voor jou en jouw gezin 

zoals alle trainingen, wedstrijden, clubevenementen en diensten. Op deze manier zie jij in één 

opslag wat er op dat moment belangrijk is. Benieuwd naar belangrijke agenda-items voor die 

week daarop? Scroll dan gewoon verder naar beneden; 

 Geef in de tijdlijn je aanwezigheid door, ook van huisgenoten zonder apart inloggen; 

 Voeg al jouw favoriete teams toe aan je tijdlijn, ook van andere clubs of verberg bepaalde 

teams juist; 

 Meer informatie over de locatie van trainingen en wedstrijden (adres- en zaalinformatie), ook 

direct in de tijdlijn; 

 Betere overzichten van recente uitslagen. 

En natuurlijk zoals je al van de app gewend bent: 

 Altijd het laatste clubnieuws; 

 Integratie met het Digitaal Wedstrijdformulier; 

 Een compleet team management systeem met uitgebreide wedstrijddetails, uitslagen, 

trainingen, scheidsrechters, de presentielijst en een navigatie-integratie; 

 Clubgegevens zoals contactgegevens en een sponsorlijst. 

Welke functionaliteiten worden er nog aan de app toegevoegd? 

Vanzelfsprekend blijven we werken aan updates en nieuwe functionaliteiten. Zo zullen de volgende 

functionaliteiten over enige tijd beschikbaar in de clubapp zijn: 

Snel beschikbaar... 

 De mogelijkheid om in te kunnen loggen als gast; 

 De push-berichten functionaliteit waardoor je altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws 

en de meest recente uitslagen van jouw favoriete teams. 

Binnenkort... 

 Een bier/limonade pot overzicht; 

 Synchroniseer agendapunten naar keuze met jouw persoonlijke agenda app; 

 Spelersprofielen; 

 Openstaande acties en belangrijke meldingen worden bovenin jouw clubapp scherm getoond 

als pinned items zodat je niks mist; 

 Taken in jouw tijdlijn zoals een (bar)dienst of fluitbeurt; 

 Een integratie met hockey.nl nieuws; 

 Uploaden van profielfoto's. 
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Later... 

 De crowdfunding-functionaliteit zodat uw club eenvoudig geld op kan halen voor een bepaald 

club-doel; 

 Direct inschrijven en betalen op evenementen (via jouw persoonlijke tijdlijn); 

 LISA elementen in de app; 

 Wedstrijdschema team(s). 


