
Stappenplan 

Registreren als vrijwilliger RFC en inschrijven voor taken: 
 

1. Ga naar www.rfc2017.nl  

2. Klik linksboven op MENU, 

3. klik daarna op VRIJWILLIGER en  

4. vervolgens op REGISTREREN ALS VRIJWILLIGER. 

5. klik in het nieuwe scherm op de groene knop REGISTREREN. 

6. Vul in het nieuwe scherm het bij RFC bekende e-mailadres in,   

 bedenk een wachtwoord en vul ook de overige items a.u.b. in. 

 Vul bij “Nickname” gewoon je voor- en achternaam in. 

7. Klik na het invullen op de groene knop REGISTREER. 

8. Je ontvangt daarna een e-mail; volg de instructies in de e-mail op. 

9. Herhaal daarna stap 1 – 2 en 3 en klik daarna op INLOGGEN. 

10 Log in met je opgegeven e-mailadres en wachtwoord. 

11. Vul daarna de ontbrekende gegevens aan en vink “e--mail  

 notificaties ontvangen” a.u.b. aan. 

12.  Belangrijk: Vul onderaan bij FAMILIE INSTELLINGEN a.u.b  

 de namen in van alle gezinsleden die lid zijn van RFC. 

13. Klik tenslotte op de groene knop WIJZIGEN. 

Nu ben je klaar voor inschrijving voor vrijwilligerstaken. 

Herhaal daarvoor stap 1 t/m 3 en klik daarna op VRIJWILLIGERSPLANNING. 

Zoek een dag en vrijwilligerstaak in de planning.  

(Als je op “type taak” klikt zie je alle beschikbare taken; voor sommige taken ( bijv. 

(ass)scheidsrechter) kun je niet inschrijven via de planning; stuur daarvoor een mail naar 

vrijwilligerscoördinator@rfc2017.nl) 

Klik op de taak waarvoor je wilt inschrijven   

Klik in het deelscherm daarna eerst op  AANMELDEN en daarna op VENSTER SLUITEN. 

Je ontvangt daarna binnen 24 uur een e-mail met de bevestiging van je aanmelding. 

Twee dagen van tevoren ontvang je ook nog een herinnering. 

Je kunt je ook afmelden voor een taak; ga daarvoor in de planning naar de aangemelde 

taak, klik erop en klik vervolgens op ‘zoekt vervanging’.  

 Lukt het toch niet of heb je nadere vragen, neem dan contact op met   

   vrijwilligerscoördinator@rfc2017.nl  
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