
Handleiding registeren in een browser 

Ga naar de evenementenwebsite van Tumbador: 
1. Open een browser zoals Edge, Chrome, Firefox, Safari, … en ga naar de adresbalk en typ volgende 

link daar in: mijn-evenementen.tumbador.be (alternatief: klik op de link) 

Volgende pagina zou moeten verschijnen: 
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Aanmelden bij Tumbador om medewerker te worden: 
1. Tik nu op “Nog geen account?” omdat u een nieuw account wilt registreren. 

 
2. Vervolgens tik op “Maak mijn account”. Hierna zal u een 3-delig formulier moeten invullen. 

3. Vul vervolgens bij stap 1 van de 3 je inloggegevens in die je wilt gebruiken. 

 
4. In stap twee van de registratie hebben we enkele persoonlijke gegevens nodig. Deze zijn onder 

andere nodig om de registratie bij de app van het Sportpaleis mogelijk te maken. Alsook de een 

controle uit te voeren bij de RSZ. 

 



5. De laatste stap (3) vraagt nog naar enkele profielkenmerken zoals je T-shirt maat. 

 
6. Na klik op “Ga verder” is je “sollicitatie” beëindigd. Na een controle van je gegevens door onze IT-

medewerkers zal je toegang krijgen tot de applicatie en je kunnen aanmelden voor alle 

evenementen (Sportpaleis, Lotto Arena, Stadsschouwburg en festivals) 

 
7. Vervolgens krijg je een overzicht met al je ingevoerde gegevens die je nog kan aanpassen indien 

gewenst. 

 
  



FAQ: 

Vraag: Ik ben geregistreerd. Wat nu? 

Antw.: Een medewerker zal je registratie behandelen en goedkeuren. Houd hierbij rekening dat alle 

medewerkers bij Tumbador vzw niet betaalde vrijwilligers zijn en dus ook een job hebben met 

werkuren.  

 

Vraag: Ik heb een mail gekregen dat mijn account is bevestigd. Wat nu? 

Antw.: Je kan je nu inloggen op de app of op de website (mijn-evenementen.tumbador.be). Je zal nu 

zoals bij het oude systeem je kandidaat kunnen stellen voor bepaalde evenementen. 

 

Vraag: Tijdens de registratie zegt hij dat mijn rijksregisternummer al in gebruik is. Hoe kan dat? 

Antw.: Bij het omzetten van het oude systeem naar het nieuwe systeem hebben we al onze 

gebruikers overgezet met hun gegevens. Hierbij werd een mail gestuurd om je nieuwe account te 

bevestigen en een nieuw wachtwoord te kiezen. Kijk zeker eens in je spam als je hem niet hebt 

gekregen. Indien je hem niet kan vinden stuur dan een mail naar sportpaleis@tumbador.be. 

 

Vraag: Wat is die Google of iCloud agenda synchronisatie?  

Antw.: Als je evenementen hebt toegewezen gekregen dan kan je deze hiermee laten synchroniseren 

in je agenda op je telefoon (Google voor Android en iCloud voor Apple). 
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