
Gebruik van Twizzit bij ATB Kempen 

Na je inschrijving als recreant zal je in je mailbox een uitnodiging van ATB Kempen 

ontvangen om je Twizzit account te activeren.  
  
Wat is Twizzit ?  

Twizzit is een online tool om onze club administratie en communicatie te vereenvoudigen.  
Deze software kan je handig op je smartphone gebruiken. 
(Je kan deze eventueel ook op je pc/laptop installeren, maar je zal in Twizzit ook meldingen/berichten 

ontvangen, en daarvoor heb je het zeker ook op je smartphone nodig) 
  
Waarvoor gaan jullie Twizzit gebruiken ?  

• Planning/Agenda raadplegen  

Trainingen/Ritten die voor jou (kind) gepland zijn, worden getoond in de planning. 

Club-activiteiten, ... worden aan iedereen getoond. 

--> in de detail van de activiteit vind je verdere nuttige info zoals : adres, flyer, ... 
 

• Aanwezigheden opgeven  

Geef via de Planning op of je Aanwezig of Afwezig zal zijn. 
 

• Chat  

We gaan dit systeem in de toekomst gebruiken om de meldingen via Whatsapp-

groepen te vervangen of om bepaalde mailings te versturen. 

bv. Training afgelast 
 

• Contact details  

Gelieve hier je contactgegevens te controleren, en aan te passen indien nodig. 

Check ook zeker de emailadressen ! 

Nieuwsbrieven/communicaties zullen voortaan verstuurd worden via deze tool, en 

zullen verstuurd worden naar alle emailadressen die bij het contact vermeld staan. 
 

• Instellingen & voorkeuren  

Hier kan je opgeven welke meldingen je wil ontvangen via mail en/of via de app  
 

Stap 1 

Wat moeten jullie nu doen ? 

 

* Als je de uitnodiging ontvangen hebt, zal hierin een link staan 'Log in bij Twizzit' 

Maak hier een gebruikersnaam aan voor de betreffende renner 

Dus als de betreffende renner een kind is, maak je een gebruikersnaam aan voor het kind 

De renner/mama/papa kunnen dan allen de app op hun smartphone zetten, en met die 

gebruiksnaam in Twizzit aanmelden.  
 

* Download de Twizzit-app en meld je aan met de zojuist aangemaakte login-gegevens  
 

 



Stap 1.1 - meerdere logins 

voor meerdere leden in hetzelfde gezin 

Indien meerdere gezinsleden lid zijn bij ATB Kempen, zullen zij meerdere uitnodigingen 

ontvangen, en zullen ze ook meerdere logins moeten aanmaken. 

Want per lid krijg je andere activiteiten te zien in je Planning = afhankelijk van in welke 

groepen je allemaal zit 

 

Stap 1.2 - account linken aan je kind(eren) 

voor meerdere logins in hetzelfde gezin  
Link de profielen aan elkaar, en voorkom zo overbodig in- en uitloggen.  

Via deze link lees je hoe je dat moet doen : 
https://twizzit.com/v2/knowledgebase/twizzit-eerste-gebruik-

eindgebruiker/inloggen/meerdere-gebruikers  
  
Het gebruik van Twizzit in onze club staat nog in zijn kinderschoenen, en zal stapje per stapje 

opgebouwd worden. 

Het is een beetje zoeken in het begin, maar eens je ermee weg bent, is het heel eenvoudig. 

Hier een link naar een artikel in het helpcenter van Twizzit, waarin alles goed uitgelegd staat 

(ook in filmpjes), moest je er je weg niet goed in vinden. 

https://twizzit.com/v2/knowledgebase/category/twizzit-eerste-gebruik-eindgebruiker  
  

Succes !  
Sportieve groetjes  
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