Handleiding online inschrijven
1 Inloggen:
Klik door via www.voorgeestenlichaam.be → inschrijven → mijn kind was al/niet lid vorig
seizoen: doorklikken. Pas vanaf 16/7/2016 kan iedereen inschrijven.
•

U ontving een code: klik op de link in de mail en u komt automatisch bij deze pagina. U
kan in dat geval een nieuwe wachtwoord aanmaken door de stapjes te volgen.

•

U ontving geen code: Geen probleem, u kan zelf een account aanmaken. Dit doe je door op
“nieuwe gebruiker te klikken” en daarna de instructies te volgen.

2 inschrijven
2.1 Vorig jaar ook lid:
Wanneer een gebruiker inlogt, en zijn mailadres is via het lidprofiel gelinkt aan leden van het gezin,
krijgt hij of zij een overzicht van de volgende gegevens.
•

Een lijst van alle gezinsleden die ooit waren ingeschreven voor de actieve club, maar nog
niet in het huidig seizoen.

•

Een lijst van alle gezinsleden die noch in het huidig, noch in het vorig seizoen ingeschreven
waren/zijn bij de actieve club, maar wel in het vorig of het huidige seizoen bij een andere
club.

•

Een lijst van gezinsleden die zijn ingeschreven voor de actieve club in het huidig seizoen.

•

Een extra link om een volledig nieuw lid in te schrijven

2.2 Nieuw lid:
Via deze knop komt de gebruiker terecht op een nieuw scherm waar hij de naam, voornaam,
geboortedatum en postcode van het nieuwe kandidaat-lid moet opgeven.
Bij het ingeven van deze gegevens zal het systeem controleren of er al een lid bestaat met
overeenkomstige gegevens En, indien dit zo is, ook meedelen aan het gezinshoofd.
•

Indien dit lid nog niet gekoppeld is aan een gezinshoofd, wordt de ingelogde gebruiker
gezinshoofd

•

Indien het lid in kwestie reeds gekoppeld is aan een ander gezinshoofd, wordt de melding
ingevuld als gezinshoofd voor dat lid getoond “Lid XX is verbonden met account YYY”.

De huidige gebruiker kan gewoon verder gaan met de inschrijving. Het emailadres van het
gezinshoofd in het ledenbeheer wordt dan ook gewijzigd. En eventuele gezinskortingen kunnen niet
berekend worden.
Of kan opnieuw inloggen met het andere account.

3 Inschrijven in disciplines
Afhankelijk van de leeftijd en het geslacht krijgt het kandidaat-lid enkel de trainingsgroepen te zien
die voor hem van toepassing zijn.
Als je klikt op het vraagteken krijg je de trainingen en trainingsplaatsen van deze groep te zien.
Een groep toevoegen kan eenvoudig door op het groene ‘+’-teken te klikken.

Via nog een lid inschrijven kan je nog gezinsleden toevoegen.

4 Achteraf een discipline toevoegen.
Achteraf een discipline toevoegen kan door op “aanpassen” te klikken:

uiteindelijk zou je deze samenvatting moeten krijgen:

