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ALGEMEEN 

Joymo is een streamingdienst waarmee cluborganisaties en trainingen via een eenvoudig platform 

zowel live als in replay online kunnen bekeken worden. Hiervoor heb je enkel een smartphone of tablet 

en internet nodig.  

 

Wil je als club graag een clubwedstrijd, toonmoment, training, … organiseren binnen de COVID- regels 

en de thuiszitters laten meegenieten? Dan kan je als Gymfed-club de komende 6 maanden gratis 

genieten van het ‘Pro-pakket’ van Joymo indien je intekent tegen ten laatste 7 maart 2021. 

 

‘Pro’ pakket: 

Dit pakket houdt het volgende in 

→ Mogelijkheid om de stream LIVE of in REPLAY te bekijken binnen de club 

o REPLAY voor 200 gebruikers 

▪ De kijkers thuis kunnen GRATIS naar de replay kijken = uitgesteld kijken 

▪ De club bepaalt hoe lang de replays beschikbaar blijven 

o LIVE & REPLAY  

▪ De kijkers thuis kunnen BETALEND naar de livestream en replay kijken = live kijken 

- De organiserende club bepaalt de ticketprijs (minimum € 3,99/stream). 

- 60% van de inkomsten zijn voor de organiserende club en 40% voor Joymo. 

- Joymo volgt de betalingen op, behandelt vragen van klanten, … en regelt de 

afrekening met de organiserende club. 

→ Filmen met je eigen iOS/Android smartphone 

→ Indien gewenst verkopen van online tickets om de stream live te volgen 

→ Totale capaciteit van 1 TB (240 uren) 

→ Toegang voor 200 users 

→ Er kunnen verschillende streams op hetzelfde moment georganiseerd worden met 

verschillende smartphones 

 

Wens je gebruik te maken van deze tool? Volg dan de volgende stappen in deze handleiding om deze 

tool voor jouw club gebruiksklaar te maken. 
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1 1E MAAL GEBRUIK 

1.1 REGISTREREN 

→ www.joymo.tv 

o Klik op ‘sign in’ rechts bovenaan 

o Log in: Klik onderaan op REGISTER 

o Sign up: Vul je gegevens in en klik op REGISTER 

→ Je komt in de Joymo Arena terecht waar alle openbare streams en clubs terug te vinden zijn. 
 

 

 

1.2 CLUBPLATFORM AANMAKEN 

Na de registratie dien je jouw clubplatform aan te maken. 

→ Klik hier en vul de gegevens in 

o Channel Details 

▪ Full Name: Naam verantwoordelijke van de club voor dit platform = Administrator 

▪ Name of the Channel: De naam die je als club aan je clubplatform wenst te geven 

(bijv. de naam van jouw club) → kan je later nog wijzigen indien gewenst 

▪ Sport: Gymnastics 

▪ Name of the club/team: hoef je niet in te vullen 

▪ Name of the club/team: Naam van je club 

▪ Country: Belgium 

o Subscription Plans 

▪ Currency: EUR 

▪ Periodicity: Monthly 

▪ Kies voor het ‘Pro’ pakket (wordt niet aangerekend → zie Coupon code) 

o Creditcardgegevens invullen 

o Coupon code: StreamOn → met deze code krijgt jouw club 6 maanden gratis toegang 

o Terms and Conditions: de 2 opties aanvinken 

http://www.joymo.tv/
https://arena.joymo.no/subscribe
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o Klik op Submit 

o Je komt terecht op jouw clubplatform 

 

→ Indien gewenst kan je de clubnaam aanpassen door op het potloodje te klikken, naam aan 

te passen en opslaan via het disketje. 
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2 JOYMO ARENA 

2.1 INLOGGEN EN CLUBPLATFORM RAADPLEGEN 

Na de registratie en de aanmaak van je clubplatform kan je telkens door in te loggen naar je eigen 

clubplatform gaan 

→ Via www.joymo.tv  

o Klik op ‘sign in’ rechts bovenaan en vul je login en paswoord in 

o Klik links bovenaan op de 3 gele streepjes 

o Bij Manage heb je verschillende opties die in punt 2.2 verder uitgelegd worden  

http://www.joymo.tv/
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2.2 MANAGE = CLUBPLATFORM BEHEREN 

Via Manage kan je volgende zaken doen: 

→ Personen uitnodigen om toegang te krijgen tot jouw clubplatform 

→ Streams aanmaken 

 

Als Administrator bepaal je wie toegang heeft tot de verschillende functionaliteiten op jouw 

clubplatform: Admin – Trainer – Streamer – Member.  

→ Admin:  

o Max 3 personen krijgen toegang 

o Deze personen hebben alle rechten 

→ Trainers:  

o Max 100 personen krijgen toegang 

o Deze personen kunnen een stream aanmaken via het clubplatform, streamen via de App 

(zie verder) en de stream zowel live als in replay bekijken 

→ Streamer:  

o Maximum 10 personen krijgen toegang 

o Deze personen kunnen enkel streamen via hun smartphone 

→ Member:  

o Maximum 200 personen krijgen toegang 

o Deze personen kunnen de beelden in replay zien 

 

Deze aantallen zijn van toepassing op niveau van de club en niet per livestream die opgezet wordt. 

 

 

2.3 TEAMS 

Via TEAMS kan je trainers uitnodigen om toegang te krijgen tot het clubplatform. Uitnodigingen 

gebeuren op basis van het e-mailadres van de betrokken personen. 

 

→ Bij Manage klik je op Teams 
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o Selecteer jouw club 

o Klik op het ‘+’ teken 

o Vul het e-mailadres in van de betrokken trainer en druk op Invite (indien gewenst kan je 

ook een boodschap neerschrijven) 

 

 

 

 

→ De betrokken trainer ontvangt een uitnodiging via e-mail met de nodige info om de 

uitnodiging te accepteren. Herhaal de vorige stappen om alle gewenste trainers toe te 

voegen 

 

→ Op het clubplatform bij Teams zie je een stand van zaken van de uitnodigingen bij ‘Invites’, 

de trainerslijst bij ‘Trainers en kan je ook personen verwijderen via  

 

→ Bemerking: Via TEAMS kan je naast jouw clubnaam ook nog nieuwe teams creëren 

(bijvoorbeeld verschillende groepen binnen jouw club) en daar de betreffende trainers aan 

toevoegen. Dit heeft echter geen meerwaarde aangezien de trainers van deze aparte 

groepen ook in het clubprofiel blijven staan en zij dus toegang hebben tot alle 

beeldmateriaal van eender welke groep. 
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2.4 CLUBS 

Via CLUBS kan je personen uitnodigen om toegang te krijgen tot het clubplatform als functie Admin, 

streamer of member. Deze uitnodigingen gebeuren ook op basis van het e-mailadres van de 

betrokken personen. . 

 

→ Bij Manage klik je op Clubs 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

o Klik op de 3 gele streepjes en selecteer Edit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

o Selecteer             , klik op Invite to club en duid de gewenste groep aan 
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o Vul het e-mailadres in van de betrokken persoon en druk op Invite (indien gewenst kan je 

ook een boodschap neerschrijven) 

 

→ De betrokken persoon ontvangt een uitnodiging via e-mail met de nodige info om de 

uitnodiging te accepteren. Herhaal de vorige stappen om alle gewenste personen in de 

betrokken groepen uit te nodigen. 

 

→ Op het clubplatform bij Clubs zie je een overzicht van de uitnodigingen bij ‘Invites’, de 

personenlijst bij de betrokken groepen en kan je ook personen verwijderen via  

 

2.5 STREAMS 

2.5.1 STREAM AANMAKEN 

 

→ Om een stream te maken klik je bij Manage op STREAMS 
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o Selecteer bij ‘Team’ jouw club  

o Selecteer ‘New Livestream’ bovenaan rechts 

 

→ Vul de gegevens in: 

o Details 

▪ Event Name: Naam van het event dat je wenst te streamen (bijv. Training TU B) 

▪ Streaming Team: Kies het gewenste team (clubnaam) dat je reeds hebt aangemaakt 

via ‘Teams’ 

▪ Event Description: Hier kan je info over het event noteren 

▪ Stream visibility: Zet je aan of uit. Indien je dit aan zet kunnen de kijkers de stream 

terug vinden in de Joymo Arena. Zo niet, dan dient de link bezorgd te worden aan de 

kijkers (zie verder bij ‘Share URL’) 

▪ Klik op next 
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o Schedule 

▪ Streaming Method: Kies ‘Use Joymo Share App’ 

▪ Start date: Kies de datum waarop je wenst te filmen 

▪ Time: Kies het startuur van filmen 

➔ Pas vanaf dit uur kan er effectief gestart worden met filmen 

▪ Duration: Kies hoelang de stream zal duren 

➔ Enkel tijdens deze duurtijd kan er gefilmd worden. 

➔ Zet je het filmen stop midden in de duurtijd dan loopt de stream verder en zien de 

kijkers een zwart scherm, van zodra je terug start met filmen gaat het tonen van 

de beelden ook verder. Maar houd er dus rekening mee dat indien er tijdens de 

streamtijd niet gefilmd wordt deze duurtijd opgenomen wordt als zwart beeld. 

▪ Klik op Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pricing 

➔ Hier bepaal je of je enkel de REPLAYS aanbiedt aan de kijkers thuis (Members = 

max 200/club)) of ook de LIVESTREAM. De replay is gratis voor de kijkers, de 

livestream betalend. Als organiserende club bepaal je zelf de ticketprijs (met een 

minimum van €3,99/stream) en ontvang je 60% van de inkomsten.  

➔ Ga je enkel voor de replays, dan kan je de tarieven in deze rubriek links laten liggen. 

Willen jullie als club toch de live stream ter beschikking stellen, dan dienen jullie 

de gewenste prijzen in te vullen. 

▪ Full Access Price: Hier kan je de prijs bepalen om de stream live te zien en in replay 

gedurende de komende 7 dagen. 

▪ Live Only Price: Hier kan je de prijs bepalen om de stream live te zien, zonder replay 

nadien. 

▪ Playlist: none 

▪ Klik op Next 
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o Notify 

▪ Indien je mensen wenst te informeren over het streamen, kan je hier de gewenste e-

mailadressen toevoegen. 

▪ Wens je geen mensen extra te informeren, dan laat je dit open.  

▪ Klik op Create livestream 

 

o Share URL 

➔ hier kan je de link van de stream delen of versturen 

▪ Link: door hierop te klikken kopieer je de link en kan je die eender waar toevoegen 

(clubwebsite, versturen via mail, …) 

▪ Facebook, Whatsapp en Messenger   

▪ Klik op het kruisje en je komt op de streampagina terecht 
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→ De stream zal 24 uur voor de start van het event in de Joymo Share App (zie verder bij punt 

3) te vinden zijn. 

 
2.5.2 STREAMS RAADPLEGEN 

 

→ Bij Manage kies je voor Streams 

→ Bij Team selecteer je jouw club en krijg je de stream(s) te zien 
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2.5.3 STREAMS AANPASSEN – VERWIJDEREN – BEKIJKEN 

 

→ Bij Manage kies je voor Streams 

→ Bij Team selecteer je jouw club en krijg je de stream(s) te zien 

→ Klik op de 3 gele streepjes en daar heb je verschillende opties 

o View: stream bekijken 

o Edit: aanpassen 

o Extend: uistellen 

o Remove: verwijderen (kan enkel indien de stream nog moet plaats vinden) 
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3 JOYMO SHARE APP 

Met de JOYMO SHARE APP kan je met een smartphone of tablet live streamen. 

 

3.1 DOWNLOAD 

→ Download de App ‘Joymo Share’ op je iOS of Android smartphone. Deze applicatie is 

compatible vanaf iOS 13 en Android 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 LIVE STREAMEN 

3.2.1 CHECK DE STREAM 

 

→ De Stream is 24 uur voor de start van het event terug te vinden in de App 

o Open de App en klik op de gewenste stream 

o Zet het ‘Scorebord’ uit en klik op Next 
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o Op het streamscherm zie je de nodige instellingen 

▪ Kwaliteit: 1080 p → kan je aanpassen door erop te klikken 

▪ Play balkje onderaan: toont aan hoeveel tijd nog tot de start van de stream 

▪ Done: door hier op te klikken verlaat je dit scherm 

 

 
 

 

3.2.2 LIVE FILMEN 

 

→ Op het streamscherm zie je ‘GO LIVE’, hier klik je op om de stream te starten 

o Deze timing is afhankelijk van de instellingen in de JOYMO ARENA in het clubplatform 
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→ Wens je de stream te stoppen dan klik je op ‘STOP STREAMING’ 

 

 
 

→ Gedurende de streamperiode, bepaalt in de JOYMO ARENA in het clubplatform, kan je de 

stream onbeperkt starten en stoppen. Hou er wel rekening mee dat tijdens het niet filmen 

de stream voor de kijkers thuis verder loopt en zij enkel een zwart scherm zien gedurende 

die ‘stop’tijd, dit ook voor de replay. 

 

3.3 VARIA 

3.3.1 DATA VERBRUIK PER UUR 
 

→ 1080p = 2070 MB 

→ 720p = 1575 MB 

→ 420p = 675 MB 

→ 320p = 450 MB  

 

3.3.2 NODIGE UPLOAD SNELHEID 
 

→ 1080p = 5 MB/s 

→ 720p = 4 MB/s 

→ 420p = 2 MB/s 

→ 320p = 1,5 MB/s 

 

3.3.3 ENKELE TIPS 
 

→ Zorg dat de batterij van de smartphone voldoende opgeladen is 

→ Een tripod (statief) is handig en zorgt voor een stabiel beeld 

→ Probeer zo min mogelijk te spreken, alles wordt opgenomen waardoor dit kan storen 

→ Zet je telefoon op ‘niet storen’ terwijl je aan het filmen bent 
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4 KIJKERS TUIS 

→ REPLAY 

▪ De kijkers thuis kunnen GRATIS naar de replay kijken = uitgesteld kijken en de club 

bepaalt zelf hoe lang de replays beschikbaar blijven. 

▪ Wie krijgt toegang? De club kan 200 ‘Members’ uitnodigen → zie detailinfo bij punt 

2.2 en 2.4 

▪ Waar is de stream te bekijken?  

- Stream openbaar? Indien de stream openbaar staat dan kan de betrokkene na het 

inloggen de stream opzoeken 

- Stream niet openbaar? Dan dien je de link te bezorgen via mail, Facebook, 

Whatsapp of Messenger  

➔ zie detailinfo bij punt 2.5.1 

 

o LIVE & REPLAY  

▪ De kijkers thuis kunnen BETALEND naar de livestream en replay kijken = live kijken 

▪ Waar is de stream te bekijken?  

- Stream openbaar? Indien de stream openbaar staat dan kan de betrokkene na het 

inloggen de stream opzoeken 

- Stream niet openbaar? Dan dien je de link te bezorgen via mail, Facebook, 

Whatsapp of Messenger  

➔ zie detailinfo bij punt 2.5.1 

▪ Bij het raadplegen van de stream zal gevraagd worden te betalen met een 

creditkaart. 

 

5 GDPR 

→ GDPR  

o = General Data Protection Regulation 

o Bescherming van de privacy van de personen die gefilmd worden 

→ Joymo doet er alles aan om te voldoen aan de GDPR regelgeving 

o De beelden worden bewaard op een beveiligd platform en kunnen niet gedownload 

worden 

o De beelden zijn enkel toegankelijk voor ingelogde gebruikers 

o Beeldmateriaal kan op eender welk moment op vraag verwijderd worden 

→ De club die gebruik maakt van Joymo is ook verantwoordelijk voor het naleven van de 

GDPR. 

o Alle deelnemers dienen op de hoogte gebracht te worden van de streaming. 

o Alle deelnemers of hun ouders/voogd dienen hun toestemming te geven om de 

betrokkene te laten deelnemen aan de stream. 


