Welkom op onze nieuwe website
Onze nieuwe website is gekoppeld met onze nieuwe leden- en financiële administratie en is geleverd
door het bedrijf AllUnited.
De website is een zgn. adaptieve website die zich aanpast aan het soort apparaat dat je gebruikt en is
zodanig ontworpen dat deze geschikt is voor gebruik op een computer, laptop, smartphone en tablet
en probeert zich zo optimaal mogelijk in te stellen op het apparaat dat je gebruikt.
Tevens zijn we in de mogelijkheid om informatie beter en gericht met elkaar uit te wisselen. Denk
hierbij aan teaminformatie en communicatie op verschillende manieren.
Het is ook gemakkelijk om vanuit website een e-mail te sturen naar een bestuurs- of commissielid.
Daarnaast kun je ook via de zoekfunctie naar een lid zoeken en direct een e-mail sturen.
In de toekomst is het ook mogelijk om met je eigen team te communiceren en informatie te delen via
je eigen teampagina (verslagen, foto´s, standen ed.).
Daarnaast verwachten wij in de loop van dit jaar een meer uitgebreide koppeling met MijnKNLTB.
Deze is nog bij de bond en leveranciers in ontwikkeling en zal nog meer mogelijkheden bieden.
Je zult merken dat in de loop van de tijd er op de website wat dingen veranderen en daarnaast hopen
we ook dat je ons informeert als je bepaalde dingen niet kunt vinden. Aan het einde van deze
instructie staat hier meer over vermeld.

Praktisch
Ben je ergens op de website en je wilt direct terug naar de hoofdpagina, druk/klik op het logo van de
BLTC:

Op alle blauwe dik gedrukte letters kun je drukken/klikken; deze bevatten een link.

Verschil tussen ingelogd en uitgelogd zijn
Als je op de website komt is er een verschil tussen ingelogd en niet ingelogd zijn.
Als je niet ingelogd bent krijg je bijvoorbeeld dit te zien :

Na inloggen heb je de beschikking over informatie die je alleen als lid van onze vereniging mag zien :
- Je persoonlijke gegevens en die van je familie incl. mogelijkheid tot wijzigen
- Afhangbord, contactinformatie en ledenlijst
- Teaminformatie* en aanmelden voor activiteiten*
(* nog niet helemaal klaar)
Als je wel ingelogd bent krijg je bijvoorbeeld dit te zien:

Voor de eerste keer inloggen

- Voer het e-mail adres in die gelijk is aan die welke je bij de inschrijving op hebt gegeven
- Klik/druk op vergeten?
- Klik/druk op verstuur nieuw wachtwoord. Er wordt een nieuw wachtwoord gestuurd naar het email adres dat je hebt ingevoerd en bekend moet zijn in onze administratie. Je krijgt een melding dat
het verstuurd is
- Open de e-mail die je hebt ontvangen van webmaster@bltcbaarn.nl en lees de instructie
- Klik/druk op wachtwoord invullen? en login met dit wachtwoord. Je wordt gevraagd om dit te
veranderen. Voer het ontvangen wachtwoord in
- Voer je nieuwe wachtwoord in de velden in en bevestig. Je krijgt de bevestiging dat het wachtwoord
is veranderd.
Let op : je krijgt de melding bevestiging wachtwoord veranderd maar het scherm blijft open
staan
- Klik linksboven op het logo van de BLTC; je bent ingelogd

Inloggen

- Voer je e-mail adres en wachtwoord in (kies zelf of je browser wel/niet dit wachtwoord moet
onthouden)

Uitloggen

- Klik/druk op Account en daarna op Uitloggen
- Klik/druk op Sluit en je inloggedeelte is weer gesloten

Zoeken op website
- Klik op vergrootglas boven in je scherm

- Vul je zoekopdracht in – vul een woord in

Zoeken in ledenlijst
Let op : kan alleen als je ingelogd bent

- Klik/druk op Ledenlijst

- Vul je zoekopdracht in – vul een woord (bijvoorbeeld gerwin) in.
- Klik op het lid waarvan je informatie nodig hebt.
E-mail sturen vanuit website
- Je hebt gezocht naar gerwin en daarna geklikt op Bröcker, G.W. (Gerwin)

- Als je naar Gerwin een e-mail wilt sturen klik/druk dan op E-mail Gerwin Bröcker
- Vul het gevraagde in en klik/druk op E-mail versturen. Je stuurt een e-mail en je krijgt zelf een kopie
toegestuurd.

Agenda
De Agenda geeft de activiteiten aan die er plaatsvinden of zullen plaatsvinden.
Diverse agenda items hebben een blauwe kleur. Als je hier op klikt/drukt wordt je doorgestuurd naar
het nieuwsbericht wat hier mee te maken heeft of je kunt contact opnemen met de functie/instantie
die dit organiseert.

Links

Deze links openen in een nieuw venster of een pagina van de website (bijvoorbeeld Van het bestuur)
of een andere website.
Let op:
Deze websites zijn vaak niet adaptief en herkennen niet het apparaat wat je gebruikt.

Persoonlijke gegevens wijzigen
Na inloggen zie je knopje ‘Account’ staan.

Als je daar op klikt/drukt en vervolgens op Persoonlijke gegevens dan zie je je persoonlijke gegevens
en die van de familieleden die aan je gekoppeld zijn volgens de door jouw verstrekte gegevens.
Klik/druk op Wijzig gegevens om veranderingen door te geven.
Na het wijzigen/aanpassen van de gegevens, klik/druk op bewaren en deze worden naar de
ledenadministratie gestuurd ter verificatie.
Zodra de ledenadministratie deze heeft ontvangen en verwerkt zijn deze voor jou zichtbaar en zijn
deze automatisch doorgegeven aan de KNLTB. Dit kan enkele dagen duren.
Let op : wijzigingen worden pas actief NA goedkeuring van de Ledenadministratie dus deze zijn niet
direct actief of worden om een andere reden niet actief. Voor het laatste word je met reden door
ledenadministratie geïnformeerd.

Vragen of opmerkingen ?
Technische problemen :
Inhoudelijke opmerkingen website :
Ledenadministratie :

webmaster@bltcbaarn.nl
communicatie@bltcbaarn.nl
ledenadministratie@bltcbaarn.nl

Voor andere vragen m.b.t. bestuur, commissies, technisch of ondersteuning verwijzen we je graag
naar de website naar Club Info – Bestuur&Comminssies.

