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Een gebruikersaccount maken en registreren als vrijwilliger – handleiding. 

Hieronder staat beschreven hoe je een gebruikersaccount aanmaakt en hoe je je registreert als 

vrijwilliger via de website van KRSV Vredenburch.  

Registeren en inloggen op de website: ga naar www.krsv-vredenburch.nl en navigeer naar het 

registratiescherm. (Of ga rechtstreeks naar: http://www.krsv-vredenburch.nl/566/registreren/login/) 

 

Je kan je hier registreren door de rode knop “REGISTREREN” te kiezen. 

 Als je al een gebruikersaccount hebt kun je hier inloggen (kies “INLOGGEN”) 

 Als je een account hebt maar je wachtwoord vergeten bent dan kan je hier een nieuw 

wachtwoord aanvragen (na een check op e-mailadres ontvang je een e-mail op het adres dat 

bij dit account hoort). 

Een nieuw formulier “INSTELLINGEN” verschijnt;   

 

  

http://www.krsv-vredenburch.nl/
http://www.krsv-vredenburch.nl/566/registreren/login/
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Onder algemene instellingen geef 

je een e-mail adres en een 

wachtwoord op – dit wordt het 

gebruikersaccount waarmee je op de 

website kan inloggen.  

Je moet een Nickname opgeven, 

deze verschijnt als je reageert op 

berichten e.d. (deze functie wordt 

nog niet gebruikt). 

Onder vrijwilliger instellingen geef 

je je eigen naam en geboortedatum 

op. 

 

Taken voorkeur - Je kan 1 of 

meerdere soorten taken kiezen die je 

voorkeur hebben. 

Hier kan bij het inplannen rekening 

mee worden gehouden. 

Kies geen bardiensten als je jonger 

bent dan 18 jaar!  

Je kan aangeven voor welke teams 

je taken uit zou willen voeren. (Hier 

wordt vooralsnog geen gebruik 

van gemaakt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan aangeven welke voetbal 

ervaring je hebt. Als deze informatie 

bij de vereniging bekend is kan ze 

een beroep op je doen. 

Als je afstand wilt doen van 

vrijwilligerstaken dan kan je dat 

hier aangeven. 
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Het formulier zal verder uitklappen.  

 

 

Nadat je jezelf als gebruiker hebt geregistreerd ontvang je een e-mail om de registratie te bevestigen.  

Voorbeeld:  

 

Door te klikken op de link bevestig je de registratie. 

Het gebruikers-account is nu aangemaakt en hiermee kan je direct inloggen op de website. 

Voor de vrijwilliger instellingen is nog  een goedkeuring van de vrijwilligers coördinator nodig, dit kan 

enkele dagen duren. 

Als de goedkeuring er is dan zie je (na inloggen) in je persoonlijke profiel een overzicht van de punten 

en taken. Zie voorbeeld hieronder; 

 

Als je de registratie hebt afgerond dan ontvang je een e-mail op het e-mail adres dat je hebt 

opgegeven. 

Deze mail, met afzender noreply@voetbalassist heeft een link waarop je moet klikken om je 

registratie te bevestigen.  

Pas nadat je je eigen gegevens hebt 

ingevuld, verschijnt familie 

instellingen. 

  

Kies [+ Voeg persoon toe]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan je de namen van 1 of 

meerdere spelende (jeugdleden) 

invullen waarvoor je vrijwilligerstaken 

wilt verrichten. 

Als je zelf spelend lid bent en ouder 

dan 15 jaar dan mag je ook 

zelfstandig taken uitvoeren. Vul in dat 

geval gewoon je eigen gegevens in! 

 

 

Als je klaar bent kan je de registratie 

bevestigen:  

  

Kies [REGISTREER]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: Het is belangrijk om aan te geven voor wie je vrijwilligerstaken wilt verrichten! 
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Direct nadat je de registratie bevestigd hebt kan je inloggen op de website. 

De vrijwilligers-coördinator moet de vrijwilligers-registratie echter nog verwerken en goedkeuren, dit 

kan enkele dagen duren.  Als dit is gebeurt ontvang je weer een e-mail. 

 

Let op: 

Als je inlogt op de website dan kan je verschillende dingen wijzigen.  

Onder het tabblad ‘instellingen’ kan je aanvinken of je e-mail notificaties wilt ontvangen. Als je dit 

uitvinkt (uitzet) dan moet je regelmatig zelf inloggen om te zien of je op taken bent ingepland! 
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Als het je echt niet lukt om te registreren, stuur dan een e-mail naar 

vrijwilligerscoordinator@krsv-vredenburch.nl.  

Vermeld daarin de eventuele foutmelding en/of beschrijf waar het mis gaat. 

mailto:vrijwilligerscoordinator@krsv-vredenburch.nl

