Inloggen als vzw
U opent de website, het openingsscherm toont de contactgegevens van de medewerkers die u dient
te contacteren bij eventuele vragen of problemen.

U gebruikt de gebruikersnaam en het wachtwoord u doorgegeven door de afgevaardigde van uw
bisdom (zie contactgegevens op het openingsscherm) om toegang te krijgen tot de website en drukt
op OK:
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U ziet volgend scherm verschijnen:

Twee opties

Optie 1: U bent nog niet geregistreerd
Optie 2: U bent al geregistreerd
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OPTIE 1. U bent nog niet geregistreerd.
U meldt zich aan als nieuwe gebruiker. Hiervoor neemt U het ondernemingsnummer van uw vzw bij
de hand.

Indien uw vzw nog niet in het systeem zit, krijgt u volgend scherm. Neem dan contact op met de
verantwoordelijke van uw bisdom.
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Indien uw vzw wel in het systeem zit, verkrijgt u al de gegevens van de vzw op uw scherm.

In het onderste vak staan al de instellingen die aan deze vzw gekoppeld zijn. Indien een school,
instelling of organisatie niet voorkomt in deze lijst dient u contact op te nemen met de medewerker
van uw bisdom.
Indien het vinkje na ‘Registreer u voor deze vzw’ grijs is, dan is uw vzw al geregistreerd. U kunt zich
geen twee keer registreren. U volgt in dit geval: optie 2 op pagina 6.

Is het vinkje groen, dan kunt u zich registreren als vzw.
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U bekomt volgend scherm.

Indien er hier nog gegevens over uw vzw ontbreken, kunt u die hier aanvullen.
U maakt hier onderaan een tweede login en wachtwoord voor uzelf. Die zorgen ervoor dat u alleen
toegang krijgt tot de gegevens van uw vzw.
Klik nu op registreer. Er wordt automatisch een bevestigingsmail gestuurd naar het opgegeven
mailadres.
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OPTIE 2. U bent al geregistreerd
U vult de login en het wachtwoord in die u zelf hebt aangemaakt bij de registratie.
Indien U niet meer beschikt over die gegevens, kan klikken op ‘wachtwoord vergeten’ misschien
redding brengen.

Als ook dat niet helpt, gelieve dan contact op te nemen met de verantwoordelijke van uw bisdom.
Hij/zij geeft u een nieuw wachtwoord dat u daarna zelf kunt wijzigen.

Na het inloggen vindt u onder het item INFORMATIE een uitgebreide handleiding tot het gebruik van
onze website.
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