Algemene eisen

Kosten

Functionaliteiten Turn Key Oplossing
/ Apps

Security & Privacy

Gebruiksvriendelijk

Toegankelijkheid

Prijsopgave

Lumi

++

+

+

++

Sportbond: 6000 (basis) + 3000 (video ondersteuning) + 900 (+8) voor
inloggen. Verenigingen: 2500 + (500 voor support)

Yellenge

+/-

+/-

+

+

Verschillende typen abonnementen: one off; v.a. 750 eu. Goedkoper is
trainen van aantal mensen intern waardoor ze het zelf kunnen doen:
v.a. 100 eu per maand. Bundelabonnement v.a. 35 eu. Exacte
prijsopgave is verder nog af te stemmen.

Clubzeker ism
+
Time Star Media

?

++

++

12,50 per maand licentiekosten (150 eu per jaar) en 0,95 cent per
deelnemer per ALV die meedoet in de ALV. Differentiatie tussen
grotere en kleinere verenigingen en eenmalig gebruik wordt nog
onderzocht (vb max. voor grotere verenigingen).

Opmerkingen

Voldoet aan eisen van Het is eenvoudig. De
privacy (ISO/
overgrote meerderheid
NEN/GDPR) ook
snapt het. Het staat
technisch en
open voor nieuwe
veiligheid
ontwikkelingen

Bestaande en
bewezen oplossing
op korte termijn
beschikbaar

Het device is adaptief. Conclusie: Lumi en Yellenge zijn voor bonden en grotere verenigingen
Toegankelijk voor
aantrekkelijk omdat ze een geheel aan services kunnen aanbieden en
bijna alle
hier al meer ervaring mee hebben. Clubzeker ism Time Star Media is
besturingssystemen laagdrempelig en betaalbaar voor kleinere verenigingen maar biedt
ook het geheel voor grotere verenigingen.

Specifieke eisen
Functionaliteiten/

Identificatie van
stemmer

Stemrecht overdragen Weging
stemverhouding

Privacy deelnemers

Gebruik zonder live support Rapportage

Lumi

+

+

+

+

+/-

+

Yellenge

+

+

+

+

+/-

++

+/-

++

+

++

++

Met name voor
sportbonden handig

De uitgebrachte
stemmen zijn door
leverancier/

Met name voor
verenigingen handig

Besluiten worden vastgelegd en
uitkomst is direct inzichtelijk,
ook achteraf

Apps

CLubzeker ism Time +
Star Media
Opmerkingen

Extra verzekering dat Het overdragen van
stem ook echt wordt stemrecht is mogelijk
uitgebracht door juiste
persoon

organisator in te zien

