
 

Waarom een ledenplatform Twizzit voor clubs van Cricket Vlaanderen? 

 

• Momenteel is er geen voor elke club gelijk ledenplatform waar clubs hun eigen 
ledenadministratie kunnen op uitvoeren. Dit kan wel met Twizzit. De club heeft zijn eigen login, 
en kan zijn eigen leden beheren.  

o Sommige clubs hebben hun eigen systeem, anderen hebben geen systeem. Op deze manier 
is het systeem voor elke club gelijk, en voor elke club even goed en volledig.  

o Clubs zijn baas van hun eigen club platform. Zij zorgen voor de invoer en controle.  

• Het is een ledenplatform voor clubs en federatie. De club heeft een goed en duidelijk overzicht 
van haar leden, en de federatie heeft dat meteen ook.  

o Iedereen is eigendom van de informatie die het nodig heeft. De federatie ziet enkel de 
gegevens die het nodig heeft van de leden voor verzekering en rapportering. Alle andere 
info is enkel voor de club. zo heeft ieder zijn privacy en autonomie.  

o Enkel de verantwoordelijken per club en van de federatie kunnen de informatie zien en 
aanpassen. 

o Clubs kunnen verder extra informatie toevoegen: supporters, vrijwilligers, ondersteuners…  
Gegevens zoals kledijmaat, lidgeld betaling, voedingsvoorkeuren voor de clubmeeting… 
Deze zijn enkel zichtbaar voor de club.  

• Opstart is gemakkelijk: ganse lijsten (bv Excel) kunnen in 1 keer geüploade worden. De lijst van 
2021 werd voor elke club reeds als ‘contacten’ toegevoegd.  

• Het dashboard van de club is compleet aanpasbaar.  

• Aanvragen voor lidmaatschappen bij de federatie kunnen automatisch gebeuren. Goedkeuring 
gebeurt door de federatie.  

• Alle leden kunnen rollen toegewezen worden: zo duid je aan wie coach is, wie de umpires zijn, 
de scorers, de bestuursleden, vrijwilligers… 

• Ook elk individueel lid heeft zijn ingang op het platform en kan zijn gegevens zien. Dit is mogelijk 
via zijn e-mailadres en login.  

• Het is gemakkelijk om lijsten te trekken voor mogelijke overzichten. Via de filters kan gekozen 
worden welke lijst men wil trekken. Enkele voorbeelden:  

o Lijst met alle leden van een bepaald jaar.  

o Lijst met alle emailadressen van leden.  

o Lijst met alle umpires van de club.  

o Lijst met alle bestuursleden van de club. 

• Via de filters kunnen specifieke onderzoeksvragen beantwoord worden:  

o Wat is de drop out van vorig jaar? Wie was vorig jaar nog lid, maar nu niet meer?  

o Welke officials zijn gestopt in het verleden?  

o Hoe verloopt het ledenaantal van de club doorheen de jaren?  

o Wie is doorheen de jaren coach geweest binnen onze club?  

 



 

Why a membership platform Twizzit for clubs of Cricket Vlaanderen? 

 

• Currently there is no equal membership platform for every club where clubs can perform their 

own membership administration. This is possible with Twizzit. The club has its own login, and 

can manage its own members.  

o Some clubs have their own system, others have no system at all. In this way, the system is 

the same for every club, and equally good and complete.  

o Clubs are in charge of their own club platform. They take care of the input and control.  

• It is a membership platform for clubs and federation. The club has a good and clear overview of 

its members, and the federation has the same.  

o Everyone owns the information they need. The federation only sees the data it needs from 

the members for insurance and reporting purposes. All other information is for the club 

only. so everyone has their privacy and autonomy.  

o Only the club or federation responsible (chairman, secretary) can see and adjust the 

information.  

o Clubs can add extra information: supporters, volunteers, supporters... Data like clothing 

size, membership fee payment, food preferences for club meetings... These are only visible 

to the club.  

• Starting up is easy: entire lists (e.g. Excel) can be uploaded at once. The list of 2021 is already 

added for each club as 'contacts'.  

• The dashboard of the club is completely customisable.  

• Applications for memberships with the federation can be done automatically. Approval is done 

by the federation.  

• All members can be assigned roles: you can indicate who is coach, who are the umpires, the 

scorers, the board members, volunteers... 

• Each individual member has his entrance on the platform and can see his data. This is possible 

via his e-mail address and login.  

• It is easy to draw lists for possible overviews. Using the filters, you can choose which list you 

want to draw. Here are a few examples:  

o List of all members of a certain year.  

o List of all email addresses of members.  

o List of all umpires of the club.  

o List of all board members of the club. 

• Through the filters, specific research questions can be answered:  

o What is the drop out from last year? Who was a member last year, but not anymore?  

o Which officials quit in the past?  

o How has the number of members of the club evolved over the years?  

o Who has been coach in our club over the years? 


