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Avontuur in bestuur: Besturenmaand 2023 

Handleiding Deelnemersinschrijving 

 

 
 

 

Je ontvangt eerst de bevestig mail dat jouw gegevens zijn opgenomen in het online systeem. Hier 

staat een link in om je wachtwoord in te stellen.  

Het kan zijn dat deze mail in je spambox binnenkomt! 

 
Als je op de link klikt kom je op een pagina uit waar je jouw wachtwoord kan instellen. Je 

gebruikersnaam is het emailadres waar je de bevestigingsmail op hebt ontvangen. Kies een 

sterkwachtwoord, welke je niet overal gebruikt en welke wisselde tekens bevat . 
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Klik vervolgens op de knop inloggen 

 
 

Hier gaan we dan inloggen met de gegevens die je zojuist hebt gebruikt met het aanmaken van het 

wachtwoord. 
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Als je bent ingelogd kom je uit op de profielpagina 

 
Hierin zie je jouw gegevens die bekend zijn in dit systeem. Een aantal gegevens importeren wij uit 

SOL en kan je hier niet aanpassen. In het middelste kader komt jouw eigen tijdlijn te staan.  

 Hiermee heb je de mogelijkheid om jouw planning te printen of 

op te nemen in je google of Apple agenda. 

Laten we nu kijken hoe je jouw route kan invullen. Klik hiervoor bovenin op  

Hier krijg je het gehele programma in een overzichtelijk schema te zien 
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Als je een bijeenkomst hebt die je leuk vindt kan je op het blokje klikken 

 
Hierdoor krijg je meer details te zien van de bijeenkomst. 

 
Hierbij heb je de keuze om je in te schrijven als deelnemer of voor de wachtlijst. Mocht de bijeenkomst 

zijn maximaal aantal deelnemers hebben gehaald, zal het nog alleen mogelijk zijn om in te schrijven 

voor de wachtlijst. Ook kan je alleen nog voor de wachtlijst inschrijven als je voor dit tijdstip al 

ingeschreven staat voor een bijeenkomst. 

De betekenis van de kleuren staan bovenin 

 
Mocht je voor een workshop willen uitschrijven kan dat door opnieuw op deze workshop te klikken 

(deze zal dat een groene kleur moeten hebben). 
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Als je terug keert naar je profiel zul je zien dat de workshops nu in je tijdlijn vermeld staan: 

 
Als je in je tijdlijn klikt op een bijeenkomst ga je naar de pagina van de bijeenkomst. 
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Hier vind je verdere informatie voor jou als deelnemer. Je vind hier de link voor de bijeenkomst, 

eventueel bericht speciaal voor deelnemers, en na openstellen de opdrachten en de hand-outs. 

Start 


