Foreningsbetaling.dk er
til alle typer foreninger
– store som små

Betalings- og kommunikationsservice
Via foreningsbetaling.dk kan du opkræve betaling og kommunikere direkte til medlemmerne på mobiltelefonen. Du er fri for særskilte indløsningsaftaler eller kasseafstemning
med et pengeinstitut.
Rent praktisk betyder det, at det enkelte medlem blot skal oprette sig på foreningsbetaling.
dk med navn, adresse, mobilnummer og kreditkortoplysninger – en gang. Herefter kan
du som administrator, holdleder eller træner

opkræve betalinger samt sende information
eller beskeder direkte til medlemmerne.
Alle indbetalinger og beskeder registreres i
systemet, så du til enhver tid kan danne dig
et overblik over økonomien eller kommunikationen i foreningen. Til alle tider, på alle tidspunkter af døgnet og fra en hvilken som helst
computer – systemet er en internetbaseret
platform.

Opkræv betaling, send turneringsinformation, aflys træning...
						
...med et klik!
Foreningslivet i Danmark er drevet af dig,
som frivillig, der brænder for din interesse
og gerne vil bidrage til det sociale samvær.

Med foreningsbetaling.dk kan du gøre betalingerne og kommunikationen nemt, hurtigt og sikkert.

Måske er det også dig, der står for administration af betalinger og kommunikationen
i foreningen – det nødvendige onde for at
foreningen kan eksistere i hverdagen.

foreningsbetaling.dk er en softwareplatform, udviklet i samarbejde med bl.a. KIF
Kolding (håndbold) og Kolding Boldklub
- årets breddeklub 2011 inden for fodbold.
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BETALING

KOMMUNIKATION

O Idrætsforeninger

O Kontingent

O Info stævner, turneringer

O Skoleklasser

O Startgebyr

O Julefrokost

O Klubber

O Leje af udstyr

O Aflysning

O Støtteforeninger

O Indsamlinger

O Ekstra træning

O Ejerforeninger

O Stævnebetaling

O Træningslejr

O Velgørenhed

O Events

O Indsamlinger

O Sammenslutninger

O Bødekasse

O Udvalgsarbejde

DIN FORENING!

DIN BETALING!

DIN BESKED!

Prøv demo på
foreningsbetaling.dk

Kom i gang – uden forudgående kendskab
Betalingsmodulet er effektivt og nem at gå til. Du
kan oprette en betaling som en tilbagevendende
aktivitet i systemet eller som enkeltstående betaling i forbindelse med en kommende event eller
tilmelding til stævner.

opkrævningen på sms og skal blot godkende den
med en retur sms til systemet. Straks efter gennemføres betalingen. Medlemmet modtager herefter en kvittering på email med detaljer på indbetalingen.

Efter oprettelse af en betalingsaktivitet tilføjes
blot de medlemmer, der skal modtage opkrævningen og med et enkelt klik sender du opkrævningen af sted. Det enkelte medlem modtager straks

Du kan følge alle transaktionerne via systemet og
nemt sende sms påmindelser til dem, der mangler
at betale. Nemt, sikkert og hurtigt.
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Information til alle på få sekunder
Foruden betalingsopkrævninger, kan du bruge
foreningsbetaling.dk til at sende besked, give information eller sende invitationer ud til medlemmerne på ingen tid.
Administration af dine medlemmer foregår automatisk, da det enkelte medlem har adgang til foreningsbetaling.dk og derfor selv vedligeholder og
opdaterer egne kontakt- og kontooplysninger.
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Da medlemmerne i foreningen grupperes, har
du som holdleder eller træner altid overblik over

medlemmerne i de enkelte hold, deres kontaktoplysninger og en informationsoversigt for holdet.
Rent praktisk opretter du din besked i systemet.
Derefter kan du vælge modtagerne på forskellige
niveauer: Et helt hold eller enkelte holdmedlemmer og med et klik sender du beskeden af sted.
Medlemmet modtager beskeden som sms indenfor få sekunder.
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info@foreningsbetaling.dk

