
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Mijn JM-App |  Hoe draag jij als 
kringbestuurder bij aan het succes? 

https://apps.apple.com/nl/app/id1479388241
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webuildapps.jongmanagement&hl=nl


Mijn JM-App | Hoe draag jij als kringbestuur bij aan het succes? 
 
 
De Mijn JM-app is inmiddels een feit en nu te downloaden in de App Store en in Google Play.  
 
Met deze app kunnen alle leden zich gemakkelijk aanmelden voor evenementen en heb je snel en gemakkelijk 
inzicht in het ledenbestand. Daarnaast kan er vanuit JM Landelijk een snelle peiling worden gedaan onder alle 
gebruikers van de app.  
 
Het slagen van deze app ligt ook voor een groot deel in jouw handen als kringbestuurder. Hoe draag jij bij aan 
het succes van de JM-app? 
 

0. Algemene toelichting vooraf 
▪ De app is gericht op het gebruiksgemak en is vanuit het oogpunt van de leden ontwikkeld. 

Aan/afmelden voor events en een snel ledenoverzicht waren daarom de allereerste vereiste 
toepassingen. Andere toffe extra’s volgen wellicht in toekomstige updates van de app. 

▪ Het ledensysteem in mijn.jongmanagent.nl is aan de app gekoppeld waardoor gegevens uit het 
ledensysteem worden getoond in de app. 

▪ Het aanpassen van de gegevens gebeurt nog steeds via mijn.jongmanagement.nl. 
 

1. Evenementen 
▪ Het is een open deur maar niet onbelangrijk: Zet je evenementen online, en presenteer deze zo 

aantrekkelijk mogelijk. 
▪ Geef aan of je evenement open staat voor enkel je eigen leden of ook voor leden van andere 

kringen.  
Toelichting: Leden kunnen zich in de app aanmelden voor alle evenementen die voor hen zijn open 
gesteld. Het betreft dan de evenementen van je eigen kring én de evenement waarbij jij als 
kringbestuurder hebt aangegeven dat de aanmelding ook open staat voor leden buiten je kring. Je 
past dit aan d.m.v. de JA/NEE button: 

 
 

▪ NIEUW: Heb je een evenement aangemaakt? Verzend dan ook een notificatie. Dit doe je door in 
het evenementenoverzicht je klikken op het ‘megafoon icoontje’. 

▪ Deze notificatie wordt verzonden aan alle gebruikers van de app die welkom zijn op jullie event. 

Dit betekent 1) alleen de leden van je eigen kring, of 2) alle gebruikers van de app in geval je jullie 
evenement ook open hebt gesteld voor leden van buiten je kring. Zie de bullet hierboven. Wees 
dus voorzichtig met het aantal notificaties dat je uitstuurt en doe dit alleen net nadat je een event 
hebt aangemaakt. NB: De notificatie houdt er geen rekening mee of iemand zich al heeft aan- of 
afgemeld, iedereen ontvangt de melding. 
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2. Ledenoverzicht 

▪ In de app is een ledenoverzicht beschikbaar. Zorg er als kringbestuurder in de eerste plaats dus 
voor dat het ledenbestand van jouw kring correct is. 

▪ Probeer je eigen profiel zo compleet mogelijk te maken (bijv. door toevoegen van LinkedIn link en 
profielfoto). Moedig dit ook aan onder je leden. 

 
 

 
 
Vragen/opmerkingen/tips? 
 
Mail ons via info@jongmanagement.nl 
Of bel/app Jesse via 06-86891244 
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