
Ik wil een vrijwilligersaccount aanmaken via de website…..maar hoe?  

 

Om een dienst zelf in te kunnen plannen wordt er van de leden én ouders van leden verwacht dat er 

een account wordt gemaakt bij Voetbalassist.  

Op 23 januari heb je een mail ontvangen waarbij je op de link ‘Account activeren’ kan klikken waarna 

je automatisch op het juiste invulscherm terecht komt.  

Mocht je de mail niet ontvangen hebben of de mail is inmiddels zoek geraakt dan kun je een account 

aanmaken op onze website: www.svmeerkerk.nl.  

 

Hieronder een stappenplan voor het aanmelden via de website:  

 

1)  Ga na de website www.svmeerkerk.nl  en klik op de knop: ‘inloggen’.  

 

 

2) Vervolgens kom je in onderstaand scherm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Klik hier op de knop: ‘registreren’  

 

 

 

 

 

http://www.svmeerkerk.nl/
http://www.svmeerkerk.nl/


4) Dan zie je onderstaand scherm 

 

5) Vul hier je mailadres in en bedenk een wachtwoord. Het wachtwoord vul je twee keer in. 

Ook het ‘Nickname’ moet worden ingevuld.  

 

6) Klik vervolgens op de knop: ‘registreer’. Er wordt een mail naar het opgegeven mailadres 

verzonden met een link om de registratie te bevestigen.  

 

7) Klik in de ontvangen mail op de link. De aanmelding is bevestigd en vervolgens kom je 

automatisch op het inlogscherm op de site. 

 

8) Vul hier nogmaals het mailadres en wachtwoord in en klik op de knop: ‘Inloggen’. Je komt in 

het volgende scherm terecht. 

 

 

 

 

 



9) Hier kan je je profiel verder aanvullen. Klik hiervoor in dit scherm op het tabblad: 

‘ínstellingen’.  

10) Scrol in dit tabblad naar beneden naar ‘Vrijwilliger instellingen’.  

 

 

11) Vul hieronder je naam en geboortedatum in. En klik onderaan op de knop wijzigen. 

(Eventueel kun je de overige gegevens ook invullen. Hoeft niet, mag wel natuurlijk.) 

 

12) Vervolgens zie je onderstaande melding. Het ‘vrijwilligers account’ is aangemaakt. Helaas 

moet het account eerst goedgekeurd worden voordat er kan worden ingepland. Het 

goedkeuren kost helaas tijd, we werken er aan deze tijd te verkorten. Maar helaas is dit nog 

niet naar onze wens.  

 

13) U krijgt een mail als uw account is goedgekeurd. Vervolgens kunt u op de kalender een dienst 

kiezen zodat u deze kan inplannen!   


