
Instruc e Registra e als vrijwilliger.

Om je ingeplande vrijwilligersdiensten te kunnen inzien en eventueel te wijzigen kun je een account 
op de website aanmaken om je te registreren als vrijwilliger. 

De procedure bestaat uit 2 stappen, het aanmaken van het website account en het registreren als 
vrijwilliger. 

Stap 1: Aanmaken website account.

Ga naar de op e Login in het hoofdmenu op de website en kies voor Website (Leden). Je krijgt 
onderstaand scherm: 

Kies voor de bu on Registreren.



Je krijgt nu een scherm waar je je e-mail adres en het wachtwoord dat je wilt gebruiken kunt 
invullen. Ook kun je bij Nickname aangeven hoe je in het systeem genoemd wilt worden.

Klik vervolgens op de bu on Registreer.

Je krijgt de melding dat je gegevens zijn verzonden.



Je krijgt nu een mailtje toegestuurd waarin een link staat waarmee je je account kunt ac veren.

Klik op de link in het mailtje om het account te ac veren. De melding dat de registra e is afgerond 
verschijnt.

Hiermee is je account geac veerd, en kun je inloggen op de website.



Stap 2: Registreren als vrijwilliger.

Log in op de website met je e-mail adres en het wachtwoord dat je hebt gekozen.

Je krijgt onderstaand scherm.

Kies voor de tab Instellingen.



Scroll naar beneden in het scherm naar het blokje Vrijwilliger instellingen.

Vul hier tenminste je voor- en achternaam in en je geboortedatum. Gebruik je eigen gegevens, niet 
die van je kind. Op oneel kun je ook voorkeuren aangeven. Op het moment dat je hier de 
geboortedatum hebt ingevuld verschijnt het blokje Familie instellingen.

Via de bu on +Voeg persoon toe kun je daar de gegevens van je kind(eren) invullen waarvoor je de 
vrijwilligersdiensten gaat doen. 

Door de familie instellingen in te vullen maak je een familiegroep aan. Vrijwilligerspunten die je 
behaalt gelden voor de gehele groep.

Via de bu on Wijzigen stuur je de gegevens vervolgens op. 



De aanmelding als vrijwilliger en de familie instellingen moeten in het systeem geaccordeerd worden 
door een beheerder. Totdat dat is gebeurd zie je bij Familie instellingen achter de namen de tekst “in 
afwach ng van goedkeuring” staan 

Na goedkeuring door de beheerder is je aanmelding afgerond. 

Je ziet dan als je inlogt onder de tab Profiel de gegevens staan.

Je kunt je account nu gebruiken.


