Handleiding Akela, Shanti, Scouts Online

Inschrijven voor een activiteit
De inschrijving voor activiteiten vind vaak plaats via internet. Op deze manier kunnen we gebruik
maken van automatische incasso en we kunnen namenlijsten afdrukken zodat we direct alle
gegevens bij de hand hebben, ook voor het nachtregister van de terreinbeheerder.
Inschrijven gaat als volgt:
• Log in op de site van Scouting Nederland: www.scouting.nl en klik op Scouts Online.
• Heb je nog niet eerder ingelogd dan heb je je lidnummer nodig, dit is te vinden op de
Scoutkaart (ledenpas) of kun je opvragen bij je leiding of via een mail aan
info@hanzeluiden.nl. Heb je het nummer en de geboortedatum bij de hand volg dan de
instructies.
• Eenmaal ingelogd ga je in het menu naar “inschrijven activiteiten”
• Kies het formulier voor het evenement, de training of verzekering waarvoor je wilt
inschrijven
• Vul het formulier volledig in en bevestig
• Log vervolgens uit.
Er kunnen later nog wijzigingen worden aangebracht. Je zult via email een bevestiging krijgen.

Wijzigen contactgegevens
•
•

•

Log in op de site van Scouting Nederland: www.scouting.nl en klik op Scouts Online.
Heb je nog niet eerder ingelogd dan heb je je lidnummer nodig, dit is te vinden op de
Scoutkaart (ledenpas) of kun je opvragen bij je leiding of via een mail aan
info@hanzeluiden.nl. Heb je het nummer en de geboortedatum bij de hand volg dan de
instructies.
Eenmaal ingelogd ga je in het menu naar “mijn gegevens” waar je alle gegevens kan wijzigen.

Inloggen voor leiding
•
•
•

Log in op dezelfde wijze als hierboven beschreven.
Let op! Wanneer je meerdere functies hebt, kun je rechtsboven kiezen voor welke functie je
bent ingelogd. Dit is belangrijk omdat je in de ene functie meer of andere rechten hebt dan
in een andere.
In Akela kan je de contactgegevens zien van je kinderen en medeleiding. Dit geldt ook voor
commissies of organisatieteams. Teamleiders kunnen kinderen laten overvliegen naar de
volgende speltak.

