Gebruiksaanwijzing Gimme

Vanaf dit jaar zal de jeugdafdeling van onze club gebruikmaken van het communicatieplatform
Gimme. Hieronder volgt een uitleg hoe u het platform moet gebruiken. Wij raden ten zeerste aan om
een account op Gimme aan te maken. Het komende jaar zullen immers heel wat mededelingen
omtrent nevenactiviteiten, wedstrijden en trainingen via dit medium gebeuren. Hieronder wordt
uitgelegd hoe je je registreert.
1. Ga naar www.gimme.eu
2. Registreer je door op de knop ‘registreren’ te klikken. Indien je reeds een account hebt, meld
je je gewoon aan.
3. In de zoekbalk zoek je naar ‘Zoniën Athletics Team’. Bij de gevonden organisaties vind je
onze club. Hier moet je op klikken.
4. Nu ben je uitgekomen op de Gimme-pagina van de club. Nu kan je je best nog abonneren op
bepaalde kanalen. Wanneer in deze kanalen een bericht wordt gepost door één van onze
trainers, worden jullie via een mail op de hoogte gebracht. Op deze manier moeten jullie dus
niet zelf op zoek gaan naar het belangrijk nieuws van de jeugdafdeling. Het nieuws komt
gewoon in jullie mailbox terecht!
Wij raden jullie aan sowieso het kanaal ‘Jeugd Algemeen’ te volgen. Hierin zal het nieuws
komen waar de gehele jeugdafdeling mee gebaat is. Hiernaast volg je best ook de kanalen
van de trainingsgroepen waarvan jouw kroost deel uitmaakt. Op deze manier is het makkelijk
bepaalde afgelastingen of benodigdheden voor de training mee te geven.
Opmering: De mails van gimme durven al eens in de spam-box terecht te komen. Het is dan ook
aangeraden de eerste weken na registratie uw spam in de gaten te houden.
Indien er bepaalde zaken zijn die niet duidelijk zijn, aarzel dan niet contact met de jeugdafdeling op
te nemen via een mailtje naar jeugd@zateam.be.
Op volgende filmpje wordt de registratie bij Gimme voor het ZA-Team nog eens knap samengevat;
https://www.youtube.com/watch?v=9t_Jxh0PNYQ&feature=youtu.be

Sportieve groeten
Het ZATeam-trainersteam

