KAZSC – Handleiding TWIZZIT
Het is de bedoeling dat de volledige communicatie van alle groepen van KAZSC via TWIZZIT
verloopt en niet via mails.
Via TWIZZIT kunnen de aanwezigheden op trainingen en wedstrijden ingegeven worden op een
overzichtelijke manier. Dit laat toe aan de verantwoordelijke, coach, teamleden en andere
bestuursleden om snel een overzicht te krijgen van aanwezigheden en efficient te
communiceren.
Om het systeem te kunnen gebruiken moet u eenmalig een login bekomen. Daarna moet u
inloggen met de gegevens van uw kind of uw eigen account indien u er een heeft.

Ook communicatie rond Corona protocollen/ wedstrijden/ acties en andere weetjes zullen via de
Twizzit communicatie app verstuurd worden. Inschrijving voor het nieuwe seizoen zal eveneens
via Twizzit verlopen – u kan hier eveneens rechtstreeks online betalen. Moest de online betaling
een probleem opleveren neemt u dan contact op met financien@kazsc.be.

Met deze handleiding wensen we alvast de eerste vragen te beantwoorden, voor verdere
info/vragen kan u terecht op info@kazsc.be.

Hoe bekom ik een TWIZZIT login?
Normaal hebt u bij de inschrijving een uitnodiging ontvangen, indien u deze niet ontvangen hebt of
uw inloggegevens kwijt bent kan u volgende stappen ondernemen:

Stap 1: Surf naar www.twizzit.com en klik rechtsboven op login.
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Stap 2: Klik onderaan op “no login yet, forgot password”

Stap 3: Zoek KAZSC
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Stap 4: Verzend u login gegevens

Stap 5: Ga naar uw mailbox en klik op de link in de email die u heeft ontvangen om uw login en paswoord
aan te maken.

Opmerkingen
-

Zwemmers, trainers, coaches en bestuursleden hebben automatisch een eigen Twizzit account.

-

Ouders: u hoeft als ouder geen eigen Twizzit account te hebben – u kan het account van uw kind
gebruiken/ u kan natuurlijk ook een eigen account aanmaken
Heb je meerdere kinderen die lid zijn van KAZSC of ben je zelf lid van een andere organisatie die
ook Twizzit gebruikt? Dan kan je die accounts koppelen zodat je maar één keer moet inloggen.
Meld je aan met de login (= je zelfgekozen gebruikersnaam) en het wachtwoord van de andere

gebruiker.
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Ontvangen van communicatie per mail en/of app – andere communicatie

Na inschrijving en betaling
zal u een melding krijgen dat
het attest mutualiteiten
opgemaakt werd – met dit
attest kan u de
tegemoetkoming ‘lidgeld
sportclub” bij uw mutualiteit
aanvragen.
Hier zal u de lidgeldbrief/faktuur
vinden na inschrijven

U kan zelf instellen op welke
manier u welke informatie wenst
te ontvangen.
Dit kan via de knop “persoonlijke
voorkeuren” – te vinden links in
het menu van uw twizzit account.
Hier kan u aanvinken of uw info
enkel via de app wenst te
ontvangen of ook per mail, u kan
deze instellingen ingeven per
onderdeel.
Hier kan u ook aangeven dat u de info wenst te ontvangen
die naar uw kinderen gestuurd wordt:
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Consulteren trainingsmomenten en geplande wedstrijden van uw
zwemmer
U kan op Twizzit de eerst volgende trainingen nakijken en geplande eigen wedstrijden vinden
U doet dit via het menu
Home
of via Activiteiten

Inschrijvingen / aankoop club uniform
Via de tab “inschrijvingen en aankopen” krijgt u toegang tot de verschillende inschrijvingsformulieren
die voor uw account te beschikking zijn.
Via deze weg kan ook de kledij gekocht worden welke verplicht te dragen is tijdens de
competitiewedstrijden.

5

