
THE BMX Stars vzw

Dit document bevat twee hoofdstukken:
1. Teamer app registratie
2. Teamer app dagelijks gebruik

Aan alle leden, graag deze instructies nauwgezet opvolgen!

1. TEAMER app registratie

1. Toegang tot Teamer
• via web browser www.teamer.net 
• via iPhone/iPad https://itunes.apple.com/US/app/id455013327?mt=8
• via Android/Google Play https://play.google.com/store/apps/details?

id=net.teamer.android 

2. Lid worden van BMX Stars team op Teamer
• Uitnodiging via deze link: http://tinyurl.com/y6hqzyjq

3. Registeren in functie van de gezinssituatie:
• basisregel: altijd een account aanmaken op naam vd piloot!

◦ Niet op naam vd ouder
▪ we willen immers de naam vd piloten zien in Teamer

◦ Wel met e-mail adres en contactgegevens vd ouder die de meldingen wenst te ontvangen
▪ geldig e-mail adres en/of gsm nr

Registratie volgens de gezinssituatie – herken uw situatie (A, B of C):
• 1 piloot in het gezin  

▪ A piloot heeft eigen contactgegevens (meestal voor tieners en volwassenen die 
een eigen smartphone hebben en zelf hun aanwezigheid aangeven)

▪ B piloot met contactgegevens via 1 ouder (de ouder geeft aan wanneer zijn 
kinderen aanwezig zullen zijn)

▪ C piloot met contactgegevens via meerdere ouders/personen 
(alle contactpersonen kunnen aangeven wanneer piloten aanwezig 
zullen zijn)

• meerdere piloten in het gezin  
◦ Regel: altijd per piloot een aparte account aanmaken!
◦ Per account:

▪ A piloot heeft eigen contactgegevens (bijv een ouder die mee traint)
▪ B piloot met contactgegevens via 1 ouder
▪ C piloot met contactgegevens via meerdere ouders/personen

http://www.teamer.net/
http://tinyurl.com/y6hqzyjq
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.teamer.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.teamer.android
https://itunes.apple.com/US/app/id455013327?mt=8


Praktisch: hoe registreer ik volgens situatie A, B of C?

A – piloot met eigen contactgegevens

Heel eenvoudig registreren: 
 voornaam + familienaam piloot + eigen e-mail adres

B – piloot met contactgegevens via 1 ouder

Ook eenvoudig: voornaam + familienaam piloot +  e-mail adres vd ouder/contactpersoon die de 
berichten wenst te ontvangen

C – piloot met contactgegevens via meerdere ouders/personen

In drie stappen:

1 – account aanmaken met voornaam + familienaam piloot +  e-mail adres vd 1ste 
ouder/contactpersoon die de berichten wenst te ontvangen

2 – je krijgt een bevestigingsmail ivm je team lidmaatschap

3 – ga naar je account (via web of in de mobiele app)

Voeg extra ouders/contactpersonen toe met hun naam en e-mail adres:



2. TEAMER dagelijks gebruik

2.1 Wat gebeurt er nadat ik teamlid ben?

Heel eenvoudig:
Per clubactiviteit zul je een bericht ontvangen (op je e-mail adres en ook via de Teamer-app) voor 
elke activiteit, enkele dagen vooraf.

Voorbeeld:

Gelieve per piloot te accepteren (als je kunt deelnemen) of weigeren (als je niet kunt – reden is 
optioneel)



2.2. Abonneren op de Teamer kalender

Via Teamer is het heel eenvoudig om de clubactiviteiten in jouw eigen electronische agenda toe te 
voegen. Zo vergeet je geen enkele activiteit!

1 – via de mobiele app
Klik op dit ikoontje:

- dit zorgt er voor dat alle teamactiviteiten gewoon in je online agenda (Google / Apple / Microsoft) 
terecht komen

2 – via de web browser
Klik op:

3 – in alle ander gevallen

Je kunt onze activiteiten ook toevoegen aan jouw agenda via deze link:

webcal://teamer.net/teams/111739757-the-bmx-stars/events/subscription.ics

2.3 Clubregels ivm Teamer-app

AANWEZIGHEIDSLIJSTEN zijn zéér belangrijk voor de club!
• Ze gelden als bewijsmateriaal voor Cycling Vlaanderen
• Op basis van de aanwezigheidslijsten kent Cycling Vlaanderen bepaalde subsidies toe
• Daarom vragen we de medewerking van al onze leden om Teamer goed te gebruiken, en je 

aan- of afwezigheid bij elke activiteit te registreren!

Zonder Teamer zou het voor onze trainers onhaalbaar zijn om voor de start van elke training een 
aanwezigheidslijst op te stellen. Daarom is het belangrijk dat je de app actief gebruikt!

Het dagelijks gebruik is eenvoudig:
• wekelijks ontvang je uitnodigingen om de club-activiteiten (training, race, andere, …) bij te 

wonen
• Het enige wat je moet doen is vooraf je aanwezigheid bevestigen (“accept”) of weigeren 

(“decline”)
◦ dit doe je voor elke piloot apart (zie registratie: A, B of C)

webcal://teamer.net/teams/111739757-the-bmx-stars/events/subscription.ics


2.4 Veel gestelde vragen:

• “Ik kom zelden naar de training. Moet ik dan toch telkens antwoorden?”
◦ JA. Kleine, moeite, het kost je amper 4 seconden per week…. En het maakt je bewust 

dat je toch veel leuke trainingen mist, verdorie. Kom liever eens wat meer af!

• “Ik had eerder al geantwoord, maar achteraf blijkt (meestal op het laatste moment) dat ik 
toch niet/wel kan deelnemen. Wat kan ik doen?”
◦ VOOR aanvang vd training/race kun je je aanwezigheid nog aanpassen:

open de Teamer app → kies de training → “View Lineup” → uit de ledenlijst, kies de 
naam vd piloot → druk op de “...” (drie puntjes) → verander de aanwezigheid (“change 
to accepted” op te bevestigen, “”Change to declined” om te weigeren)

◦ NA de training kun je je aanwezigheid niet meer aanpassen
▪ stuur een berichtje naar Ann Gillis of Kurt Demeulemeester om het aan te passen
▪ uiterlijk op DEZELFDE DAG vd activiteit
▪ ‘s anderendaags kunnen we helaas niets meer aanpassen op Teamer


