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E E N  U N I E K E  E N  G E Ï N T E G R E E R D E  O P L O S S I N G

Kras Sport
Al ruim 25 jaar bedient Kras Sport op kenmerkende 
wijze Haarlem en omgeving op het gebied van sport-
instructie. Van IJsbaan Haarlem, recreatiegebied 
Spaarnwoude tot de bekendere zwembaden in de 
regio. Kras Sport verzorgt er sportlessen. Tegenwoor-
dig wordt ook de fanatieke(re) sporter op zijn/haar 
wenken bediend middels de Kras Xtra traintak: 
groepslessen gericht op de invdividuele sport- en 
trainambities en wensen; niet ‘lessen’, maar begeleid 
trainen. De succesvolle Kras Sport formule is nu ook 
beschikbaar voor uw sportaccommodatie. 
 
Unieke leskwaliteit en managementtools:
Bij Kras Sport wordt met een uniek, zelf ontwikkeld 
Leerlingvolgsysteem (LVS) gewerkt. Het Leerlingvolg-
systeem is ervoor om cursist/sporter of ouders inzicht 
te geven in de vorderingen van de cursist/sporter. 
Daarbij is het voor Kras Sport een middel om de kwali-
teit van de lessen te bewaken. Instructeurs kunnen 
perfect sturen op groeps- en cursistniveau, cursisten 
kunnen zelf het inhalen regelen, op het juiste niveau.

Dezelfde webbased tool biedt ook een management-
informatiecomponent, die alle informatie biedt voor 
de sportmanager om zijn accomodatie/sportaanbod 
zo efficiënt mogelijk te beheren. Van debiteurenbe-
heer, automatische incasso, badbezetting, opbrengst-
details tot planningstool.

2 Opties
Bij Kras Sport kunt u kiezen voor de oplossing die het 
beste aansluit bij uw behoefte. De totaaloplossing, u 
heeft als klant geen omkijken naar de sportbezetting! 
Een detacheringsvariant behoort ook tot de mogelijk-

heden. U bepaalt zelf vraag en aanbod en de inzet van 
Kras sport als leverancier. Daarnaast is maatwerk ook 
altijd een optie.

De voordelen op een rij
» Stabiele, krachtige partner
»  Harde cijfers
» Goede doorstroom cursisten
»  Inzicht, controle, rendement
» Tevreden klanten
» Plezier in sportmanagement
» Makkelijk en snel ge�mplementeerd

Opties in beeld:

DE VOORDELEN VAN HET WERKEN MET DE KRAS SPORT FORMULE
U heeft al lang het vermoeden dat er meer uit uw sportaanbod te halen valt. Heeft u exact zicht op de bezet-
ting van uw lessen, een maand vooruit? Heeft u zicht op uw sportaanbod, het rendement? Welke instructeurs 
doen wat u van hen verwacht? Worden de wachtlijsten optimaal ingezet? Is de doorstroom van de 
sporters/cursisten wel optimaal? Indien u voor de Kras Sport formule kiest, kiest u voor het gemak van een 
Fully Managed totaaloplossing. Wat betekent dit nu precies en wat zijn dan de exacte voordelen?
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LIGT IN HANDEN 
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KRAS SPORT IS 
PUUR LEVERANCIER, 

OP AFROEP OF 
VASTE AFSPRAAK

ACCOMMODATIE 
BEPAALT VRAAG (EN 
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EEN KRAS SPORT 
TRAINER BEGELEIDT 

HIER EEN GROEP 
WIELRENNERS 

ZELF ONTWIKKELD 
LEERLINGVOLGSYS-

TEEM (LVS)  - EEN 
SCHERMVOORBEELD


