Account aanmaken voor Team App
Er zijn 2 manieren om een account aan te maken in Team App.
De 1e en makkelijkste is er een die al voor u vooraf is aangemaakt door de Admin van de app.
Zodra een Admin uw gegevens heeft opgenomen in de app ontvangt u een emailbericht met de
header “You have been added to Excelsior’20 Cricket’. U kunt deze email lezen of negeren.
Download de Team App in uw store op u mobiele telefoon en open de App.
Kies dan voor ‘Sign in’, u moet nu uw emailadres opgeven, vul 2x een zelfgekozen wachtwoord (van
minimaal 8 karakters) in en kies bij land Netherlands. U ontvangt wederom een emailbericht van
TeamApp met de header ‘Team App - Registration Confirmation.’ Open de mail en klik op het groene
vlak met ‘Confirm Registration’.
Open wederom de App en kies nu voor ‘Log in’. Vul uw emailadres in en uw zelf gekozen
wachtwoord in en klik in het nieuw geopende scherm op het logo van Excelsior’20 Cricket (mocht u
deze niet zien dan kunt u een zoekopdracht opgeven, zoek dan op: Excelsior’20).
U bent nu klaar om gebruikt te maken van de App. Een uitgebreide handleiding staat in de App onder
het kopje ‘Nieuws en Docs’.

Bij de 2e manier zijn er nog geen gegevens door een Admin van de App ingevuld en moet je dat dus
zelf doen.
Zoek in de store op uw mobile telefoon naar Team App en download deze. Open de App en klik op
‘Sign in’ . Vul uw emailadres en uw voor- en achternaam in en kies een wachtwoord van minimaal 8
karakters. Herhaal het wachtwoord en vul tenslotte het land in. Klik nu op ‘submit’ rechtboven in
het scherm.
U ontvangt een emailbericht van TeamApp met de header ‘Team App - Registration Confirmation.’
Open de mail en klik op het groene vlak met ‘Confirm Registration’.
Open wederom de App en kies nu voor ‘Log in’. Vul uw emailadres in en uw zelf gekozen
wachtwoord in en klik in het nieuw geopende scherm op het logo van Excelsior’20 Cricket (mocht u
deze niet zien dan kunt u een zoekopdracht opgeven, zoek dan op: Excelsior’20).
Klik op ‘become member’ rechtsboven in u scherm. Zoek de Access Group (vaak het team waar jij of
je kind speelt) die voor jou van toepassing is. Vul eventueel een omschrijving in waarom je toegang
tot die groep wilt en druk op ‘submit’. Zodra een Admin je aanvraag heeft goedgekeurd kun je ermee
aan de slag.
Een uitgebreide handleiding staat in de App onder het kopje ‘Nieuws en Docs’.
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