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Intro  

 
Naam en voornaam, een gegevensfiche, cash geld of ‘speelbonnen’, wachtrijen aan de 
inschrijvingsstand. In- en uitschrijven voor het speelplein betekent in vele gevallen een 
hele administratie, rompslomp en (speel)tijdverlies …  
 
In onze bundel “in- en uitschrijven op het speelplein” gaan we dieper in op verschillende 
inschrijfsystemen, het belang van het inschrijfmoment en hebben we het ook over 
uitschrijven op het speelplein. Bij elk onderdeel staat er ook stuk visie van de VDS. 
 
De verschillende inschrijfprogramma’s die we in de speelpleinwereld tegenkwamen, 
hebben we gebundeld in dit overzicht zodat we dit makkelijker up to date kunnen houden. 
 
Het ideale en perfecte inschrijfprogramma voor het speelpleinwerk zijn we nog steeds niet 
tegengekomen. Helaas… Maar met deze bundel geven we alvast wat inspiratie. 

 
In dit overzicht vinden jullie informatie terug over 

 
 Artsoft 

 Ticketgang 

 I-School 

 Recreatex 

 Kwandoo 

 E2E 

 Check-in (Yourin) 

 Bookfast 

 Wannes Asper 

 Bartel De Brabandere 

 Antigone 

 Reinaert 

 Speelpleinbeheer.be 

 Eventalix 

 Stamhoofd 
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Naam programma: ARTSOFT 
Geryl Siegfried 
Tuiniersstraat 2, 8630 Veurne 
058 31 47 58 
www.geryl.be  
info@geryl.be 
 
Gebruikers:  
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X    

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de X    

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X    

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk?  X   

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X    

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X    

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X    

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X    

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang. 

    

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar X    

en toch inschrijven op verschillende diensten?     

 

http://www.geryl.be/
mailto:info@geryl.be
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Naam programma: TICKETGANG 
Tom Harding 
Bieststraat 87 
3191 Hever 
info@ticketgang.be of tom@ticketgang.be 
www.ticketgang. be 
015/699700 of 0495/796524 
 
Gebruikers: De Pinte, Herzele, Maarkedal 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
mogelijk? 

JA NEEN JA NEEN 

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te 
schrijven? 

X    

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na 
de zomer? 

Niet van toepassing, TicketGang 
werkt op een andere manier. Maar 

het zou in principe wel kunnen.  

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te 
vragen per kind? 

X TG maakt zelf alle FA aan 
en verspreidt ze ook naar 

de ouders. De ouders 
vinden ze altijd terug in 
hun account evenals de 

mutualiteitsattestenpunt 

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X    

Kan men met verschillende prijscategorieën 
werken? 

X Alle regels en 
tariefcategorieën 

(inwoner/2e kind/sociaal 
tarief/…) worden opgezet 

in het systeem en het 
systeem zal dit automatisch 

toepassen. 

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te 
groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen? 
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 
kinderen betalen de volle pot, het 3e kind komt aan 
halve prijs 

X 

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een 
medische fiche toe te voegen? 

X    

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven 
voor 2 aaneensluitende activiteiten? 
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang. 

X    

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar 
en toch inschrijven op verschillende diensten? 

X TG werkt zonder licenties. 
Iedereen kan mits internet, 
login en paswoord toegang 
krijgen tot de back-office 
en meerdere medewerkers 

kunnen er tegelijk in 
werken. 

Zijn annuleringen van inschrijvingen makkelijk 
mogelijk? 

X    

mailto:info@ticketgang.be
mailto:yves@ticketgang.be
http://www.ticketgang.be/
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Naam programma: I-SCHOOL 
Jen Defloo 
jen.defloo@infserv.com 
Dok Noord 2 
9000 Gent  
www.infserv.com 
09/265 97 70 
 

Gebruikers: Beerse, Bilzen, Heusden-Zolder, Moerbeke 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X  X  

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de X  X  

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X  X  

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X  X  

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X  X  

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X  X  

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X  X  

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X  X  

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X  X  

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang. 

    

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar X  X  

en toch inschrijven op verschillende diensten?     

 

mailto:Jen.Defloo@infserv.com
http://www.infserv.com/
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Naam programma: RECREATEX 
Stefanie Dieryckx 
Marketing Syx Automations 
stefanie@syx.be 
057/22 44 00 
 

Gebruikers: Lebbeke, Laarne, Destelbergen, Aalst 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X    

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de X    

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X    

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X    

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X    

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X    

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X    

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X    

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een 

    

grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang.     

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar X    

en toch inschrijven op verschillende diensten?     

 

mailto:stefanie@syx.be
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Naam programma: KWANDOO 
Orca Solutions 
Stefan Verwerft 
0479 80 94 28 
sverwerft@orcasolutions.be 
 
Gebruikers: Leuven, Sint-Niklaas, Maasmechelen, Hasselt 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X  X  

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de X  X  

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X  X  

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk?  X   

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X  X  

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X  X  

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X  X  

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X  X  

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X  X  

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang. 

    

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar X  X  

en toch inschrijven op verschillende diensten?     

 

mailto:sverwerft@orcasolutions.be
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Naam programma: E2E 
Michaël Geens 

www.e2e.be 

09/267 64 70 of 0495/ 52 76 95 

Bruiloftstraat  127 - 9050 Gentbrugge  

Ringenhofweg 16 – 2500 Lier 
 
Gebruikers: Tervuren 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X    

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de X    

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X    

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X    

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X    

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X    

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X    

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X    

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang. 

    

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar X    

en toch inschrijven op verschillende diensten?     

 

http://www.e2e.be/
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Naam programma: CHECK-IN 
Geert Torfs  
Chief Crazy Ideas 
Hoek 76, unit 306                                           
2850 Boom                                                                 
geert.torfs@yourin.be 
0491/73 79 08 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X    

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de X    

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X    

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X    

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X    

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X    

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X    

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X    

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang. 

    

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar X    

en toch inschrijven op verschillende diensten?     

 

mailto:geert.torfs@yourin.be
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Naam programma: BOOKFAST 
Maarten Vandewalle 
Bisschopsdreef 23 
8310 Sint-Kruis Brugge 
0478/25 46 79 
www.clickit.be   
 
Gebruikers:  
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X    

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de X    

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X    

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X    

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X    

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X    

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X    

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X    

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang. 

    

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar X    

en toch inschrijven op verschillende diensten?     

 
 
 

http://www.klikkid.be/
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Naam programma: (via app en dropbox) 
Wannes Asper 
wannesasper@gmail.com 
Animator Speelplein Speloke Lokeren 
 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te x    

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de  X   

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te  X   

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X    

Kan men met verschillende prijscategorieën werken?  X   

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te  X   

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een  X   

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven  X   

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang. 

    

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar X    

en toch inschrijven op verschillende diensten?     

 

mailto:wannesasper@gmail.com
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Naam programma: (inschrijfprogramma ontwikkeld voor speelplein Zoeber) 
Bartel De Brabandere 
barteldebrabandere@gmail.com  
Animator speelplein Zoeber Hooglede 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X    

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de  X   

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X    

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X    

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X    

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X    

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X    

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X    

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang. 

    

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar X    

en toch inschrijven op verschillende diensten?     
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Naam programma: ANTIGONE 

CIPAL DV  

Cipalstraat 1  

2440 Geel  
014 576 211  
www.cipal.be  
info@cipal.be 

 
Gebruikers: Sint-Katelijne-Waver, Ravels, Oud-Turnhout, Genk 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X    

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de X    

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X    

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X    

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X    

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X    

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X    

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X    

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een spatie weg 

    

grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang.     
Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar en 
toch 

X    

inschrijven op verschillende diensten?     

 

http://www.cipal.be/
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Naam programma: REINAERT 

FDEM bvba  

Heidestraat 11  

3140 Keerbergen  

0475 36 36 35  
Frank.dierickx@fdem.be  
www.fdem.be 

 
Gebruikers: Putte 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X    

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de X    

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X    

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X    

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X    

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X    

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X    

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X    

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een spatie weg 

    

grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang.     
Kunnen deelnemers centraal beheerd worden maar en 
toch 

X    

inschrijven op verschillende diensten?     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Frank.dierickx@fdem.be
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Naam programma: Speelpleinbeheer.be 

Pascal Declercq  

Zwarte Reke 8 

8501   Heule  

0477 74 02 41  
info@speelpleinbeheer.be  
www.speelpleinbeheer.be 

 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X    

schrijven?     

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de X    

zomer?     

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te X    

vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk?  X   

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X    

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X    

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?     
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

    

Kan je per dag inschrijven? X    

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X    

medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X    

voor 2 aaneensluitende activiteiten?     
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang.  

    

 
    

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden en toch 
inschrijven op verschillende diensten? 

X    

     

 
Verder enkele leuke features volgens Pascal: 

- Erg uitgebreide zoekmogelijkheden om een lid op te zoeken/terug te vinden 
- Fonetisch zoeken op naam: Luca, Luka, Louka, Loecka, Lucca, … hij vindt ze 

allemaal  
- Uitgebreide mogelijkheden om rekeningen te maken 
- Daaraan gekoppeld het volautomatisch opmaken van het fiscaal attest 
- Zoveel mogelijk per mail, afdrukken beperken tot een minimum 
- Betaalmogelijkheden, vooraf, op het moment zelf of achteraf. Geen bonnetjes of 

abonnementskaart meer nodig.   

 
 
 

mailto:info@speelpleinbeheer.be


 

 

In- en uitschrijven op het speelplein 
Inschrijfprogramma’s 

Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen - Tel 015 28 73 90 - Fax 015 28 73 91 – vds@staf.speelplein.net - www.speelplein.net 

 

Naam programma: EVENTALIX 
Bvba IsDaNIX - Geert Vandezande 
Van Rodestraat 10 
3010   Kessel-Lo  
0496 59 25 84 
eventalix.team@gmail.com  
https://eventalix.org 

 
Gebruikers: Speelplein Hampidoe (Oostham), SPW uit de bocht (Hamont-Lo) 
 

Onderwerp Basis-module Uitbreiding 
   mogelijk? 

     

 JA NEEN JA NEEN 

     

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te  
Inschrijfperiode is instelbaar 

schrijven?  

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de  Afrekening is per event en per 
inschrijving zomer?  

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te     
vragen per kind?     

Is toegang tot het internet noodzakelijk?   Offline gebruik is 
beperkt mogelijk 

Kan men met verschillende prijscategorieën werken?  Elk bestelbaar item kan een 
prijs en maximum beschikbaar 
aantal hebben 

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te  Elk bestelbaar item kan een 
prijs en maximum beschikbaar 
aantal hebben 

groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?  
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen 
betalen de volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

 

Kan je per dag inschrijven?  Één inschrijving per datum, 
meerdere inschrijvingen op 
zelfde event, instelbaar min 
en max aantal personen, of 
werken met bestelbare items 

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een     
medische fiche toe te voegen?     

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven  Binnen een enkel event vrij 
gebruik maken van event 
datums en bestelbare items: 
Maak meerdere events of 
voorzien meerdere datums en 
items 

voor 2 aaneensluitende activiteiten?  
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag 
een grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang.  

 

  

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden en toch 
inschrijven op verschillende diensten? 

  Beheer binnen één 
event, aanmaak 
account mogelijk    

Over Eventalix: EVENTALIX is een gratis online platform om inschrijvingen en/of bestellingen te 
beheren voor eender welk Event. Eke vereniging die een Event organiseert waarbij moet worden 
besteld of waarbij er moet worden ingeschreven. Het platform werkt op pc, tablet en smartphone en 
is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Het gebruik is zeer eenvoudig en… gratis. 

 Online inschrijvingen en bestellingen laten registreren door inschrijvers 

 De inschrijvingen en bestellingen raadplegen of afdrukken 

 Automatische e-mails voor inschrijvingen, registratie van betaling voor organisator en inschrijver 

 Statistieken en historiek bijhouden van je Events 
 

mailto:eventalix.team@gmail.com


 

 

In- en uitschrijven op het speelplein 
Inschrijfprogramma’s 

Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen - Tel 015 28 73 90 - Fax 015 28 73 91 – vds@staf.speelplein.net - www.speelplein.net 

 

Naam programma: Stamhoofd 
Simon Backx — Codawood BV 
Markt 14 bus 11, Wetteren 
hallo@stamhoofd.be  
www.stamhoofd.be 
 
Gebruikers: Meer dan 300 verenigingen in Vlaanderen, o.a. jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw 
 

Onderwerp Basis-module 
   

   

 JA NEEN 

   

Is er de mogelijkheid om op de dag zelf in te X  

schrijven?   

Is er de mogelijkheid om een factuur te maken na de  X 

zomer?   

Is er de mogelijkheid om fiscale attesten op te  X  
vragen per kind?  Vanaf najaar 2021 

Is toegang tot het internet noodzakelijk? X  

Kan men met verschillende prijscategorieën werken? X  

Is er de mogelijkheid om kinderen per familie te X  
groeperen en zo de prijzen per kind aan te passen?   
Bv: Familie X heeft 3 kinderen. De eerste 2 kinderen betalen de 
volle pot, het 3e kind komt aan halve prijs 

  

Kan je per dag inschrijven? X  

Is er de mogelijkheid om per deelnemer een X  

medische fiche toe te voegen?   

Is er de mogelijkheid om gemakkelijk in te schrijven X  
voor 2 aaneensluitende activiteiten?   
Bv: in de voormiddag naar het speelplein, namiddag    
grabbelpasactiviteit en ’s avonds de na-opvang.   

Kunnen deelnemers centraal beheerd worden en toch X  

inschrijven op verschillende diensten?   

 
- Werkt met end-to-end versleuteling, waardoor de opslag van gevoelige gegevens (medische 

fiche) heel veilig en volgens de GDPR-wetgeving kan verlopen. Meer info 
- Mogelijkheid tot personalisatie (logo, foto’s, domeinnaam, kleuren) 
- Communicatie via e-mail en SMS 
- Samenvattingen afdrukken (contactgegevens, medische fiche)  
- Meerdere beheerders en beheerdersrollen met aparte toegangsrechten 
- Online betalen / overschrijven 
- Wachtlijsten 
- Deze zomer (2021) lanceren we ook een app waarmee je snel gegevens van leden kan 

opvragen 
 

mailto:hallo@stamhoofd.be
https://www.stamhoofd.be/
https://www.stamhoofd.be/docs/end-to-end-versleuteling
https://www.stamhoofd.be/docs/domeinnaam-koppelen
https://www.stamhoofd.be/docs/online-betalen

