
Uitleg inschrijven voorjaarscompetitie 

 

Dit keer gaat het inschrijven voor de voorjaarscompetitie 2020 weer iets anders dan vorige keren. 
We streven ernaar zoveel mogelijk via de website en het nieuwe systeem te laten lopen, maar dat is 
nog niet 100% gebruiksvriendelijk en werkend, en wij moeten ook nog leren om de informatie en 
mogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken. We hopen op uw begrip hiervoor en zijn met alle op- 
en aanmerkingen blij, want alleen zo kunnen we het systeem compleet krijgen. 

Naar aanleiding van vragen en inschrijvingen die niet compleet zijn hierbij het stappenplan: 

1. Op 5 november hebben alle seniorleden een uitnodiging in hun e-mail gekregen met het 
subject: Subject: Evenement – Uitnodiging  

Je bent uitgenodigd voor het evemenent: Voorjaarscompetitie 2020 senioren 
 
Het evenement is van 4-4-2020 00:00 - 11-6-2020 00:00 
 
Schrijf je nu in via onderstaande link: 
2. De link in die mail is een (persoonlijke) link 
 
3. Net als andere jaren hoeft alleen de captain van een  team het team in te schrijven, maar 

men kan zich ook individueel inschrijven als men (nog) geen team heeft. De VCL zal dan 
kijken of er een team gevormd kan worden, of men wordt op de invallerslijst gezet. 

 
 
4. Als je op de link komt, dan kies je “vul aub de vragenlijst in voordat u zich registreert” 

 
 
 
5. Kies “start de vragenlijst”

 
 



6. Vul de gevraagde gegevens in in het witte vak en kies “wijzigingen opslaan” 

 

 

7. LET OP: het systeem vult automatisch de volgende vragen in met dezelfde input, dit heb 
ik reeds bij support van de site doorgegeven als zijnde een bug. Graag per vraag goed 
kijken wat er ingevuld is, dit overschrijven en indien het niet van toepassing is invullen 
“nvt” en ook nu weer “wijzigingen opslaan” 

 
 
8. Indien er staat “maakt u een keuze” dan klikt u op de witte balk en kunt daar de keuze 

maken uit de getoonde opties 

 
 
9. U kunt altijd terug naar de eerdere vragen, maar alleen weer verder door op “wijzigingen 

opslaan”te klikken. 



Als laatste moet u aangeven dat u de critera gelezen hebt, deze zijn terug te vinden op de 
website. U moet deze aanvinken om de enquete in te kunnen sturen. Kies “enquete 
insturen”. 

 

 

10. Vervolgens ziet u onderstaande en klikt u op “inschrijven” 

 

 

11. Pas als u de volgende melding krijgt bent u ingeschreven en zal dit binnen ongeveer een 
week ook nog door de VCL bevestigd worden.  
Zolang de captain, of u zelf bij een individuele inschrijving, op de link in de mail (van de 
captain!) klikt en NIET direct deze melding krijgt bent u (of uw team) nog niet 
ingeschreven en vragen we u nogmaals door alle vragen te gaan, overal op “wijzigingen 
opslaan” klikken, op “enquete insturen” en vervolgens op “inschrijven”  
 
 



 
 

12. Indien u er niet uitkomt mag u uw mail van 5 november, met de link, doormailen naar 
webbeheer.tveemnes@gmail.com en kunnen we kijken waar het probleem zit. 
Nogmaals, alle op- en aanmerkingen proberen we zo spoedig mogelijk op te lossen en 
ook te communiceren met de KNLTB club support zodat deze, op zich mooie tool, steeds 
beter en vooral gebruiksvriendelijker wordt. 
 

 


