
                              Twizzit!  - een snelle start   
Twizzit wordt het digitale ontmoetingsplatform voor al onze administratieve aangesloten leden, 
de spelers en hun ouders. Hierbij zal je op de hoogte gehouden worden van de komende 
wedstrijden, trainingen, events, communicatie ontvangenvanuit het bestuur, en zo veel meer. 

Niet enkel zullen wij jullie van hieruit informeren, maar jullie zullen zelf ook de app gebruiken om met 
ons te communiceren, met jullie ploegverantwoordelijke of coach, én met ouders en spelers onder 
elkaar (chatfunctie).  
 
Twizzit  vervangt dus de meeste e-mails, doodles en whatsapp-groepen! Via de app ben je steeds 
up-to-date op de hoogte en informeer je ons. 

Wat heb ik nodig? 

Een webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, …) en/of de Twizzit app. Via een webbrowser surf je naar 
https://app.twizzit.com. Voor de app ga je naar de App Store (iPhone) of Google Play Store 
(Android). Zoeken op “Twizzit”.  Wat je het beste gebruikt – app of browser – hangt van je eigen 
voorkeuren af. Je kan ook de webversie en de app naast elkaar gebruiken. It’s your choise!

Een Twizzit-login.

De app downloaden en/of inloggen via website 
 
Al onze aangesloten clubleden die ook aangesloten zijn bij basketbal Vlaanderen, ontvangen in 
juni 2021 een uitnodiging via e-mail, met instructies om een Twizzit-account aan te maken
(dat zijn de spelers, ploegafgevaardigden, tafelofficials, en de bestuursleden). Ouders die niet 
aangesloten zijn bij basketbal Vlaanderen gebruiken de account(s) van hun kind(eren).  

Vind je je Twizzit-uitnodiging niet terug (kijk zeker ook eens in de spamfolder van uw mailbox!!), dan ga 
je als volgt te werk: ga naar https://twizzit.com/ en klik op de Login-knop (rechtsboven). 
Klik op “Forgot username or password”.

Klik op “Find your Club” en vul BJM-GEMBAS KNESSELARE in. Klik vervolgens op ‘verdergaan’.

 
Zoek jezelf via je e-mailadres, je voornaam en/of familienaam. Klik vervolgens op je naam (of de naam 
van uw kind als je zelf niet administratief bij ons aangesloten bent). Je ontvangt kort daarna een e-mail 
met instructies. Deze e-mail wordt verzonden naar het door jouw destijds opgegeven e-mailadres 
(dus: zoals het in onze database is opgenomen).

 

https://app.twizzit.com


Klik op “Enter the name your club” en vul bjm-gembas in. Klik vervolgens op ‘verdergaan’.

Zoek jezelf via je e-mailadres (1) , voornaam en/of familienaam. Vind je jezelf terug, Klik vervolgens op uw 
naam (2)  of dat van uw kind(eren) (3). Zie ook de screenshotshieronder

Je ontvangt kort nadien een e-mail met instructies. Deze e-mail wordt verzonden naar het door jouw 
destijds opgegeven e-mailadres (dus: zoals het in onze ledendatabase is opgenomen).
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Ik ontvang ook meldingen van mijn partner? 

Indien jullie met meerdere gezinsleden actief zijn binnen de club dan linken we jullie accounts 
automatisch aan een “familie”.

Je kan zo automatisch makkelijk van het ene profiel naar het andere switchen (links bovenaan op de 
site of in de app, zie screenshot hieronder.)  

Standaard ontvang je, naast de meldingen voor jezelf, ook meldingen voor je partner (of je kinderen).
Je kan dit afzetten bij “Persoonlijke voorkeuren”, helemaal bovenaan:
Meldingen van gelinkte gebruikers -> Stuur me de meldingen voor mijn gelinkte contacten

Jouw account en persoonlijke voorkeuren instellen 
 
Rechts boven zie je je account (naam).  Je kan via “persoonlijke gegevens” onderaan ook een eigen  
profielfoto toevoegen. Doe dit zeker, zo ben je herkenbaar binnen de club. 

Snuister even rond. In de app ga je altijd naar het hoofdmenu en je account via de drie lijntjes rechts 
onderaan.  Pas gerust je persoonlijke gegevens aan mochten deze niet meer up-to-date zijn. 

Deze gegevens zijn enkel zichtbaar voor jou en bjm-gembas en zullen conform GDPR gebruikt 
worden. Belangrijk dat deze up-to-date zijn zodat we steeds beschikken over de correcte informatie. 

Pas ook je “persoonlijke voorkeuren” aan. Je kiest zelf welke notificaties en berichten je wilt 
ontvangen en hoe, via e-mail en/of in de app: 



 
Tabblad Activiteiten:  wedstrijd en trainingen: alles op één plaats!  

 Je kan heel makkelijk de aankomende activiteiten van de club bekijken in Twizzit. 
 Je persoonlijke agenda bevat zowel:

- activiteiten van uw eigen ploeg of uw werkgroep (enkel zichtbaar als je tot die groep behoort),  
- activiteiten toegankelijk voor alle bjm-gembas leden.
- de publieke evenementen.

Voeg bij activiteiten jouw ploeg als ‘favoriet’ toe als je niets van deze ploeg wilt missen. Je kunt 
ook steeds andere ‘favorieten’  (ploegen en/of personen) toevoegen waarvan je de activiteiten wil 
volgen. Sommige groepen zijn privé (bestuursgroepen, sportieve cel, ed…) 

Hoe?  je doet dit heel gemakkelijk door op ‘favoriet toevoegen’ te klikken. Zoek op & Klik daarna op 
het sterretje langs de naam van je kind of hun ploeg.  We raden aan om je kind(eren) hier aan te 
duiden als favoriet zodat je een gemakkelijk overzicht krijgt van al hun komende wedstrijden, alsook 
de trainingen. 
Via de webversie ga je naar Mijn Twizzit > activiteiten. In de app klik je op het kalender-icoontje 
(onderaan). Somszal een activiteit ook een inschrijvingsformulier bevatten (bv voor sportkampen) . 
Dit staat dan ook duidelijk aangegeven.



Aanwezigheden bevestigen

Bij alle trainingen en wedstrijden zullen we de spelers van de ploegen vanaf volgend seizoen 
vragen hun aanwezigheid vooraf te bevestigen. Dit helpt de coach bij de voorbereiding van de 
trainingen en de wedstrijden.

Standaard bij trainingen & wedstrijden staat iedereen als “aanwezig” genoteerd (1). Wie niet aanwezig
kan zijn kan de status aanpassen en bijhorend wat commentaar meegeven 
bij de reden van afwezigheid (2). 
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 Chat en e-mail

Bjm-gembas verzendt nieuwsbrieven via e-mail. Doorgaans behandelen deze berichten 
algemene info voor alle leden, onze sponsors en onze supporters.

In de verschillende ploegen en groepen ( bv. U8, U10 A, ploegafgevaardigden, coaches …) 
is het de bedoeling de “chat”-functie te gebruiken. Deze functie is beschikbaar via de app en uw browser. 
Je kan de meldingen echter ook via e-mail laten binnenkomen: misschien niet altijd even handig, 
maar mogelijk een oplossing voor mensen zonder smartphone. 

Standaard staat “meldingen via e-mail” aan. Kijk onderaan hoe je dit kan aan/uitzetten. 

Hoe gebruik ik de Chat-functie?

Eerst en vooral: de Chat-functie verloopt het vlotst via de Twizzit app. De app is beschikbaar in de 
App Store of Google Play Store. Als je de Twizzit app nog nooit hebt gebruikt, dan ontvang je 
standaard nog wel alle chat-berichten via e-mail.

Hoe je deze boodschappen ontvangt, kan je zelf instellen in Mijn Twizzit -> Persoonlijke 
voorkeuren. Je kan hier de meldingen via e-mail en app afzonderlijk aan- en uitzetten.

Let wel: je bent zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van communicatie. 
Als je bv. e-mail uitschakelt, gaan we er van uit dat je de app gebruikt. Zoniet mis je alle berichten. 
Bij aankoop van een nieuwe smartphone installeer dan zeker de Twizzit app op je nieuwe toestel.

Je kan tot slot zowel chat als e-mail aanzetten, maar dat is misschien wat veel van het goede…



 

Hoe stuur ik een nieuw bericht?

Ga naar Mijn Twizzit -> Chat

1. Klik op de knop “Gesprek toevoegen” of op de groene “+” rechts onderaan (mobiel)
2. Selecteer de ontvangende personen of groepen.  Belangrijk: als je een ‘groep’ selecteert, 

                      vergeet dan niet op “selecteer alle x contacts” te klikken. Zoniet wordt er niets verstuurd.

Klik “start gesprek“

           Selecteer je meer dan één ontvanger, dan kan je het volgende ook instellen:

· Onderwerp: een tekstuele beschrijving van het gesprek
· Type gesprek: 

o Groups conversation: Antwoorden van de ontvangers zijn zichtbaar voor 
           iedereen, en worden naar alle ontvangers verzonden.

o Direct conversation: Antwoorden van de ontvangers zijn enkel zichtbaar voor 
           jou, en worden enkel naar jou verzonden. Voor de ontvanger lijkt het alsof hij enkel 
          met jou communiceert.

Ik ontvang de algemene nieuwsbrief niet meer via e-mail. Hoe komt dit?

Bjm-gembas verstuurt af en toe een nieuwsbrief met aankondigingen van activiteiten, met nieuwtjes en 
mededelingen, etc. Deze nieuwsbrieven gaan vanaf nu naar alle leden, sponsors en supporters via e-
mail (vanuit Twizzit).

Onderaan de nieuwsbrief staat in kleine letters “click here if you no longer wish to receive these 
emails.”.Als je hier op klikt ontvang je de algemene nieuwsbrief niet meer.Gelukkig kan je deze 
functionaliteit in Twizzit opnieuw aanzetten. [je hebt hiervoor een Twizzit-login nodig; de club kan dit niet 
voor jou doen]

· Login op Twizzit via web https://app.twizzit.com/ of via de app.
· Ga naar Mijn Twizzit -> Persoonlijke voorkeuren.
· Zet de slider bij “Algemene Nieuwsbrief” op AAN/Groen.

https://app.twizzit.com/


Hoe controleer ik mijn gegevens en pas ik ze aan?

Het is altijd een goed idee om te controleren of je gegevens in onze database correct zijn. We 
hebben ons bij de ingebruikname van Twizzit immers gebaseerd op versnipperde en soms 
gedateerde databases. Mochten sommige gegevens niet correct zijn, pas dit graag zelf aan.

Ook bij wijziging van adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. kan je aanpassingen zelf 
doorvoeren via Twizzit. Met name e-mailadres is cruciaal, aangezien dit ook wordt gebruikt om 
een wachtwoord-reset door te voeren.

    Login op Twizzit via web https://app.twizzit.com/ of via de app.
    Ga naar Mijn Twizzit –> Persoonlijke gegevens.
    Pas je gegevens aan naar wens. Vergeet ze niet op te slaan!

Hoe zie ik aan welke groep(en) ik ben verbonden?

Communicatie binnen de verschillende ploegen gebeurt via de Chat-functie.

Als speler, ploegafgevaardigde, coach,… ben je enkel lid van de één (of meerdere) groep(en),
zoniet zul je de berichten van of voor je groep(en) niet ontvangen.

· Login op Twizzit via web https://app.twizzit.com/ of via de app.
· Ga naar Mijn Twizzit -> Groepen

Denk je toegevoegd te moeten worden aan een ploeg of cel waar je nog geen lid van bent,
neem dan contact op met het secretariaat of, stuur een e-mail naar bjm.gembas@gmail.com 

Veel succes! 

Vragen? : mail naar bjm-gembas@gmail.com 

           versie juni 2021 - je vindt deze handleiding binnenkort ook terug op www.bjm-gembas.be 
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