Handleiding Scouts OnLine
Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe u gebruik kunt maken van het
Scouts OnLine systeem (SOL). Hiermee kunt u uw gegevens controleren en
aanvullen.
Stap 1: Voorbereiding
Wat heeft u nodig?
- Het lidnummer van Scouting Nederland;
- Een werkend e-mailadres.
Het lidnummer is te vinden op de Scoutcard of bij een van de scoutingbladen
die regelmatig bezorgd worden.

Kunt u het lidnummer niet vinden of lukt er iets anders niet? Neem dan per
email contact op met de ledenadministratie via
ledenadministratie@scoutinghalsteren.nl

Stap 2: Het aanmaken van het account
Ga naar de website:
http://sol.scouting.nl
U komt op de pagina die u hieronder ziet. Klik op “Inlog-account aanvragen”

Er opent zich een nieuwe pagina.

Vul de gevraagde gegevens in en klik vervolgens op Volgende.
Hierna ontvangt u een email met daarin een link voor het aanvragen van een
SOL inlognaam en wachtwoord. Volg de instructies nauwkeurig en vervolgens
bent u klaar om in te loggen op SOL.
Volg de vervolgstappen om voor het eerst in te loggen in SOL.

Inloggen Scouts Online

Ga naar: http://sol.scouting.nl
U krijgt dan het volgende scherm te zien:

Klik op “Log in”
Er opent zich een nieuw venster zoals hieronder. Vul hier de gebruikersnaam
en het wachtwoord in en klik op Inloggen.

Persoonsgegevens aanpassen
Log eerst in op Scouts Online.
Na het inloggen opent zich een nieuwe pagina.
Ga naar de linkerbovenhoek en kies voor
“Mijn Scouting” -> “Mijn basisgegevens”

Controleer of alle gegevens juist en volledig zijn en corrigeer ze indien nodig.
Kies vervolgens voor “Wijzigingen opslaan”

Zorg er voor dat alle gegevens
correct en volledig zijn ingevuld.

Het is mogelijk om aan te vinken dat
de telefoonnummers geheim zijn.
Vul, wanneer mogelijk, beide emailadres velden CORRECT in.

Problemen?
Heeft u problemen bij het gebruik van Scouts Online? Neem dan per email
contact op met de ledenadministratie via
ledenadministratie@scoutinghalsteren.nl
Bedankt voor uw medewerking!

