
 

 

 

Inschrijven via Peepl 

Best ouders, beste zwemmer 

Dit seizoen kon je via ons kennis maken met Peepl.  We gebruiken dit communicatiesysteem om onze organisatie 
makkelijker te maken.  Elke zwemmer heeft een eigen account waarop hij een aantal zaken kan zien en doen.  

Via Peepl kan je je persoonlijke kalender van de zwemclub volgen. Je ziet wanneer er training is.  Je krijgt er een 
duidelijk overzicht van jouw specifieke activiteiten van ZVO.  We bezorgen jullie vanaf nu via Peepl   alle brieven en 
andere informatie op een digitale manier. Dit communicatiesysteem bezit verdere talrijke andere toepassingen die je  
in de komende maanden stap voor stap zal leren kennen: een nieuwsbrief, foto’s, je aanwezigheid afvinken als je 
belemmerd of ziek bent, inschrijvingen voor activiteiten of zoals nu om je in te schrijven voor het nieuwe seizoen  

Kortom om mee te zijn en op de hoogte te zijn, heb je er alle belang bij om in te loggen op dit systeem.  

Rond half juni werd een mail verstuurd om je opnieuw in te schrijven. Door het volgen van deze link kom je op een 
pagina terecht waar je je opnieuw kan inschrijven  en keuzes van zwemmomenten kan vastleggen. Jullie kunnen dit 
doen tot 15 augustus. Hierna gaan de vrije plaatsen naar nieuwe zwemmers.  

Had je nog nooit ingelogd op Peepl dan kan je hieronder lezen hoe dit in zijn werk gaat.  

• Je hebt eerder dergelijke mail ontvangen van ons:  

 

• Je klikt op “wachtwoord kiezen” 
• Je noteert best dit wachtwoord, want je hebt het telkens 
nodig bij het inloggen. 
• Hierna kom je op jouw persoonlijke ‘Peepl’-pagina;  jouw 
dashboard.  Snuffel er maar eens rond.  Je vindt er  al de zaken 
die jou aanbelangen.  
• Links zie je een aantal icoontjes waarop je telkens kan 
klikken, zo krijg je meer informatie. 
• Zo kan je bijvoorbeeld klikken op ‘activiteiten’. Je komt dan 
op jouw persoonlijke ZVO-kalender. Onderaan links van die 
kalender zie je staan: ‘abonneren’ als je daarop klikt dan staan 
automatisch al de zvo activiteiten in jouw persoonlijke digitale 
agenda. Zo mis je nooit een training of weet je of er een 
training al dan niet doorgaat.  
• Rechts boven, in een oranje balkje, kan je klikken op ‘mijn 
profiel’. Daar staan al jouw gegevens. Je kan de meeste zelf 

aanpassen 
• In datzelfde balkje kan je bij ‘instellingen’ zelf een aantal zaken beheren.  Zo kan je  onder andere accounts 

koppelen. Stel dat je zelf zwemt en je hebt kinderen die zwemmen, of je hebt meerdere kinderen of een 
echtgenoot….. Je maakt bij ieder individu die zwemt uit jouw gezin een account aan. (vandaar dat je dus 
wellicht ook meerdere dergelijke mails zoals hierboven kreeg ) Dit doe je door op elk van die 
accountaanvragen te klikken en een wachtwoord aan te vragen. Hierna kan je al die accounts koppelen aan 1 



account dit met je gebruikersnaam en wachtwoord.  Je kan makkelijk switchen tussen de verschillende 
accounts.  

 

 

Omdat we vanaf nu enkel communiceren via dit kanaal, heb je er dus alle belang bij om op deze kar te springen. We 
hopen hiermee  jullie verder een vlotte, sportieve  en eigentijdse dienstverlening te kunnen blijven geven.  Heb je 
geen computer. Laat het ons weten, dan zoeken we samen naar een alternatieve oplossing.  

Heb je nog vragen omtrent ons systeem,  vind je de bovenstaande mail niet meer terug, heb je moeilijkheden bij het 
inloggen, dan helpen we je graag verder op weg. Contacteer ons hiervoor op info@zvo.be, we helpen je graag verder 
op weg.  

Vriendelijke groeten 

Patrick Hoorelbeke 
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