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• is …

• Dé oplossing voor een autonoom beheer van onze club

• Een gemakkelijke plek je om je aanwezigheden te registreren

• Een all-in-one app waarin je de rangschikking, je 

matchkalender, de events en de nieuwtjes van onze club 

bekijkt!

• Een grote stap vooruit in de modernisering van onze club

! Algemene verordening gegevensbescherming wordt door Twizzit beheerd, zij zorgen voor gerechtelijke correctheid.





• Download de -app uit de 

App Store of uit de Google Play Store

• De applicatie ziet er zo uit: 

• Eens de app gedownload is, krijg je 

een registratie-

scherm

MOBIEL OP DE PC

• Surf naar www.twizzit.com.

• Klik op LOGIN

• Je krijgt opnieuw een 

registratie-scherm

http://www.twizzit.com/


• Tik op Register Here

• Geef Wolvertem Sporting in

• Selecteer onze club

• Geef je details in.
• Tip: het e-mailadres is simpelweg om je 

registratie te bevestigen

• Twizzit vindt automatisch je profiel binnen de 
club.

• Selecteer Request Login, je ontvangt dan een mail
om je account te activeren

• In je mail, klik op Log-In, vervolgens dien je een 
gebruikersnaam en een wachtwoord in te stellen

• Onthoud deze goed!

• Je bent succesvol ingelogd!

MOBIEL      EN OP JE PC

Naam speler

e-mail





speler!

NIEUWS

Op de homepagina van de app vind 

je allerhande belangrijke nieuwtjes 

binnen de club. Deze kunnen gaan 

over het eetfestijn of over het 

zomerkamp. Zeer interessant dus. 
Voetnoot: deze nieuwtjes blijven ook op de site 

beschikbaar.

HET “VOLLEYBALLETJE” 

Hier vind je alles betreffende je 

kalender (match-, trainings- en eventkalender). Dit is 

ook de plek waar je je aanwezigheden 

bevestigt en de rangschikking van je 

ploeg bekijkt.

DE CHAT

Hier vind je de ploegchat, als je trainer 

iets belangrijk te melden heeft, is dit de 

place-to-be!

JE PROFIEL

Hier vind je al je eigen informatie: je 

licentienummer, je inschrijvingen, de 

instellingen en je contactinformatie.





• We bevinden ons nu in het Volleyballetje , onder agenda

• Hier zie je al je toekomstige trainingen en matchen.

• Die zien er als volgt uit

• Standaard staat je aanwezigheid op 

NIET BESLIST.

• Je dient je aan- of afwezigheid dus te 

registreren.

• Hoe je dit doet, zie je op volgende bladzijde.



• Klik op NIET BESLIST

• Je ziet nu het venster: Status aanpassen

• Wijzig je status naar AANWEZIG of AFWEZIG

• Bij afwezigheid

• Druk op het tekstballonnetje om je reden van afwezigheid

te geven

Status aanpassen voor naam
speler

Je krijgt meldingen om je aanwezigheid te registreren:

- Voor wedstrijd: 1 week op voorhand

- Voor trainingen: 24 uur op voorhand

Je bent dan ook genoodzaakt om je aanwezigheid te registreren.

ALGEMENE REGEL





• We bevinden ons nu onder Je profiel 

Hier zie je alle meldingen binnen je Twizzit-app (chats, events etc.)

Hier zie je je lidmaatschap bij         . Of je nu competitief lid bent of niet.

Hier zie je eventuele inschrijvingen voor bijvoorbeeld zomerkamp.

Hier zie je taken, als je bijvoorbeeld scheidsrechter moet zijn bij een wedstrijd.

Hier zie je eventuele evaluaties op het einde van het seizoen.

Je openstaande facturen (van groot belang J)

Hier zie je je lijsten, zoals bijvoorbeeld een poll voor wanneer je een teambuilding organiseert

Hier zie je je media, bijvoorbeeld foto’s van op onze clubdag of van op kamp! 

Hier zie je je contactdetails, zoals je licentienummer en contact van je ouders.

Hier zie je allerlei instellingen zoals bijvoorbeeld meldingen.

ZIE 
VOLGENDE 
PAGINA’S!



• Kijk hier even snel na of al je

contactinformatie up-to-date is.

• Is dit niet zo?

• Pas dan aan wat moet worden 

aangepast!

• Geef je contact een leuke foto! 

• Zo fleuren we de app volledig op!

• Onder meldingen zie je dat

alle meldingen aanstaan.

• Zet uit daar waar je geen 

meldingen voor wil krijgen, dit 

geldt ook voor je ouders!

AANUIT





• De rangschikking!

• Via de app kan je je huidige rankschikking bekijken, je ziet hoeveel punten je ploeg behaald heeft en hoeveel 

wedstrijden je gewonnen/verloren hebt.

• De live-feed

• Kan je er om één of andere reden niet bijzijn op de wedstrijd? Toch kan je je ploeg in de 

gaten houden, dit doe je bij de live-feed.

• De jaarlijkse korte trainingen

• Onze kalender in Twizzit is zelfs aangepast voor de korte trainingen, zo zie je exact wanneer we de zaal net iets 

vroeger moeten verlaten.

• De chat-functies

• Binnenin je groepchat, zijn er allerlei handige functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een poll-functie. 

Ideaal wanneer je bijvoorbeeld een teambuilding wil plannen en je een datum moet 

prikken.

• En nog zo veel meer!



We kijken uit naar de nieuwe manier van werken in de 
club en rekenen dus op jullie bereidwilligheid om hier vol 

enthousiasme aan mee te werken.

Alvast bedankt!

Het bestuur


