Instructie aanmelden voor evenementen via de website
Inhoudsopgave:
1. Naar de website;
2. Stap 1: u heeft een gebruikersnaam en wachtwoord;
3. Stap 2: aanmelden als nieuwe gebruiker;
4. Stap 3: aanmelden of afmelden bij evenementen;
5. Stap 4 u wilt mail ontvangen over EHBO-hulpverlening bij evenementen;
6. Stap 5: u wilt tijdelijk geen mail ontvangen i.v.m. vakantie, op leiding enz.;
7. Stap 6: u wilt geen EHBO-hulpverlening doen bij evenementen.
1. Naar de website
Als lid gaat u naar www.ehbo-leusden.nl .
Dan krijgt u onderstaand scherm te zien:

Stap 1: U heeft een gebruikersnaam en wachtwoord.
Vul in de invulvelden in de groene balk bij ”Gebruiker” en ”Wachtwoord” uw
gebruikersnaam en uw wachtwoord in, bent u één of beide vergeten neem dan via email
contact op met de ”Websitebeheerder” (via Contact, onderaan de pagina). De beheerder stuurt
dan uw gegevens naar uw eerder op gegeven e-mailadres of uw nieuwe e-mailadres.
Stap 2: Aanmelden als nieuwe gebruiker

Bent u nog geen ”Gebruiker” druk dan op de link ”Aanmelden als nieuwe gebruiker”. Hierbij
krijgt u het volgende scherm:
Als nieuwe gebruiker aanmelden staat in het inlogscherm

Vul de gevraagde openstaande velden in en klik op ”Registreren”.
Na het registreren ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging van het secretariaat dat u
bent geactiveerd als ”Gebruiker”. Pas hierna heeft u toegang tot het besloten deel van de
vereniging.

Stap 3: Aanmelden of afmelden bij een evenement.
Na het inloggen krijgt u een scherm met uw gegevens. Deze kunt u alleen zien:
Aan de linkerbovenkant zijn 4 knoppen aanwezig:
- Mijn EHBO: om terug te gaan naar uw gegevens scherm
- Leden: hier kunt u een overzicht opvragen van alle geregistreerde leden
- Evenementen: Dit wordt hieronder verder uitgelegd
- Berichten: Nog niet actueel.
Als u op de knop evenementen klikt, krijgt u onderstaand beeld te zien:

Dit scherm geeft de evenementen aan die aangevraagd zijn. Ook ziet u hierbij of er voor dit
evenement al voldoende assistentieverleners zijn in de rechterkolom (d.m.v. het groene
vierkantje met het vinkje), of nog niet (d.m.v. het rode vierkantje met het kruisje). Als u zich
voor een evenement wilt aanmelden klikt u op de knop “Aanmelden”. Als u zich wilt
afmelden van een reeds aangemeld evenement, klikt u op de knop “Afmelden”. Op het
moment dat het er naar uit ziet dat er te weinig assistentie verleners zich aanmelden voor een
evenement, wordt er een mail verstuurd naar de aangemelde leden.
Ons streven is om u niet teveel mail te sturen, maar als u de mail krijgt en het u niets lijkt, kijk
dan toch even bij de andere evenementen of er iets bij zit wat u wel wat lijkt of naar een
andere tijdsaanvang.
Een rood vierkantje geeft aan dat u zich kan aanmelden.
Een groen vierkantje geeft aan voldoende bezetting. Wilt u zich beschikbaar stellen als
reserve, stuur dan een mailtje naar hulpverlening@ehbo-leusden.nl.

Stap 4 u wilt mail ontvangen over EHBO-hulpverlening bij evenementen.
U gaat naar persoonlijke instellingen, rechtsonder is de knop ”wijzigen gegevens”
Bij EHBO diensten heb je twee mogelijkheden:
Stuur mij verzoeken voor EHBO-hulpverlening, vink dit aan als je wil EHBO-en;
Stuur mij voor iedere EHBO-dienst een herinneringsmail, geef ook aan hoeveel dagen van te
voren, vink dit aan als je herinnering wil;
Stap 5: u wilt tijdelijk geen mail ontvangen i.v.m. vakantie, op leiding enz.;
Ga naar mijn gegevens.
Rechtsonder staat “Wijzigen gegevens” klik hierop.
Verwijder links bij EHBO-hulpverlening het vinkje, vervolgens rechtsonder “Opslaan
gegevens”.
Hierna ontvang je geen email meer over de EHBO-hulpverlening.
Ben je weer beschikbaar, dan klik je het weer aan.
Stap 6: u wilt geen EHBO-hulpverlening doen bij evenementen.
Ga naar mijn gegevens.
Rechtsonder staat “Wijzigen gegevens” klik hierop.
Verwijder links bij EHBO-hulpverlening het vinkje, vervolgens rechtsonder “Opslaan
gegevens”.
Hierna ontvang je geen email meer over de EHBO-hulpverlening.

