DEEL 2

ONLINE INSCHRIJVINGSFORMULIER
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9. Inloggen

9.1. Nieuwe gebruiker
Een nieuwe gebruiker kan een nieuwe gezinshoofd-account aanmaken
9.2. Bestaande gebruiker
Een bestaande gebruiker, die de gegevens heeft ontvangen van de club, kan direct inloggen. (email
gezinshoofd) Na aanmelden, kan deze persoon zijn wachtwoord wijzigen.
Indien een reeds bestaande gebruiker tracht in te loggen als nieuwe gebruiker zal hier melding van
gemaakt worden.

10.Stap 1: inschrijven
Wanneer een gebruiker inlogt, en zijn mailadres is via het lidprofiel gelinkt aan leden van het gezin,
krijgt hij of zij een overzicht van de volgende gegevens.





Een lijst van alle gezinsleden die ooit waren ingeschreven voor de actieve club, maar nog niet in het
huidig seizoen.
Een lijst van alle gezinsleden die noch in het huidig, noch in het vorig seizoen ingeschreven
waren/zijn bij de actieve club, maar wel in het vorig of het huidige seizoen bij een andere club.
Een lijst van gezinsleden die zijn ingeschreven voor de actieve club in het huidig seizoen.
Een extra link om een volledig nieuw lid in te schrijven
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10.1.

Leden vorige seizoenen

Klik op inschrijven om de inschrijvingswizard te starten

10.2.

Leden vorig of huidig seizoen andere club

Klik op inschrijven om de inschrijvingswizard te starten

10.3.

Volledig nieuw lid inschrijven

Via deze knop komt de gebruiker terecht op een nieuw scherm waar hij de naam, voornaam,
geboortedatum en postcode van het nieuwe kandidaat-lid moet opgeven.
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Bij het ingeven van deze gegevens zal het systeem controleren of er al een lid bestaat met
overeenkomstige gegevens En, indien dit zo is, ook meedelen aan het gezinshoofd.



Indien dit lid nog niet gekoppeld is aan een gezinshoofd, wordt de ingelogde gebruiker
ingevuld als gezinshoofd voor dat lid.
Indien het lid in kwestie reeds gekoppeld is aan een ander gezinshoofd, wordt de melding
getoond “Lid XX is verbonden met account YYY”.
De huidige gebruiker kan gewoon verder gaan met de inschrijving. Het emailadres van het
gezinshoofd in het ledenbeheer wordt dan ook gewijzigd. En eventuele gezinskortingen
kunnen niet berekend worden.
Of kan opnieuw inloggen met het andere account.

10.4. Wat als lid reeds ingeschreven is bij mijn club, maar nog bijkomende inschrijvingen wil doen?
Extra trainingsgroepen kunnen nog toegevoegd worden.
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11. Stap 2: Persoonsgegevens en vrije clubvelden
11.1. Persoonsgegevens
* Verplichte velden

11.2. Verhoogde waarborg
Club bepaalt zelf of deze online beschikbaar gesteld wordt.
11.3. Vrije clubvelden
Deze persoonsgegevens worden uitgebreid met de vrije clubvelden die door de club worden
aangeduid om mee opgenomen te worden bij inschrijving.
Indien er voor reeds bestaande leden een waarde ingevuld is in het vrije clubveld, zal deze initiële
waarde ook getoond worden bij herinschrijving.
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12. Stap 3: Inschrijvingspagina
12.1. Trainingsgroepen
Afhankelijk van de leeftijd en het geslacht krijgt het kandidaat-lid enkel de trainingsgroepen te zien die
voor hem van toepassing zijn.
Als je klikt op het vraagteken krijg je de trainingen en trainingsplaatsen van deze groep te zien (indien
de club deze in het ledenbeheer heeft ingevuld onder ‘Groepen > Trainingen’).
Een groep toevoegen kan eenvoudig door op het groene ‘+’-teken te klikken.
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12.2. Statuten (andere functies binnen de club)
Bestuurder: krijgt standaard de functie bestuurslid
Trainer + keuze disciplines: nieuwsbrief trainers en publicatie website op JA
Medewerker
De details dienen nog aangepast te worden in het ledenbeheer.

13. Extra inschrijving of voltooien
13.1. Extra inschrijving
De gegevens voor het huidig lid worden nog niet direct verstuurd, maar de gebruiker komt terecht op
het startscherm van waaruit hij opnieuw een wizard kan starten voor een nieuwe of vernieuwde
inschrijving.
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13.2. Controle inschrijvingen en afronden betalingen
Op stap 4 van de inschrijvingsmodule krijg je als controle een overzicht van je inschrijving(en) te zien.
Klik op terug om nog wijzigingen aan de inschrijvingen aan te brengen.
Afhankelijk van de clubinstellingen kan de inschrijving afgerond worden met of zonder online
betalingen.
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13.3. Inschrijving afronden en bevestigingsmail
Deze optie zal alle nieuwe of vernieuwde inschrijvingen in één beweging versturen naar de
ledenbeheer-applicatie.
Er wordt ook een e-mail ter bevestiging verstuurd naar het gezinshoofd met daarin een opsomming van
de leden die in die sessie werden ingeschreven. In deze mail vindt het gezinshoofd ook de
betalingsgegevens terug. De tekst is vrij te bepalen door de club.
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