Handleiding website ZVL
(zwemmer/official)
1. Aanmaken account
Om de nieuwe website te gebruiken als zwemmer/official dien je een account aan te maken.
Ga naar www.zwemvereniginglier.be
Klik op “nieuw account aanmaken”. Hier vul je je voornaam en
achternaam (gebruikersnaam) en e-mailadres in. Kies ook welke
nieuwsbrieven je wenst te ontvangen (dit kan je later nog
wijzigen).
Onderstaande melding zal weergegeven worden.
Hou je mailbox in de gaten (ook spam/junk/ongewenst) voor een
mail van webmaster@zwemvereniginglier.be
Volg de instructies in de e-mail voor het instellen van je
wachtwoord. Nadien kan je onmiddellijk aanmelden met je
gekozen wachtwoord.
Gelieve “persoonlijk contactformulier” aangevinkt te laten. Deze
optie staat algemeen uit maar kan later mogelijk gebruikt worden.

2. Zwemmer
Wanneer je aangemeld bent kan je aan de rechterzijde een
kolom “wedstrijden” zien. Hier staan wedstrijden waar je
voor kan inschrijven.
Eerst moet je nakijken of je van je trainer mag zwemmen
op deze wedstrijd.

Als je mag
zwemmen ben
je verplicht om
in te vullen of
je mee zal
doen of niet.
Zo weet je
trainer dat je
het niet
vergeten bent.

Je kan hier zien waar en wanneer de wedstrijd is en tot wanneer je kan inschrijven. Ook zie je
wie er al mee wil zwemmen. Bij onderwerp hoef je niets in te vullen. Je kan inschrijven tot de
datum die vermeld is. Je trainer controleert na deze datum wie mee wil zwemmen en zal je
inschrijven voor de wedstrijd.

3. Official
Wanneer je aangemeld bent kan je aan de
rechterzijde een kolom “wedstrijden” zien. Hier
staan wedstrijden waar je voor kan inschrijven.

Gelieve steeds
te laten weten
of je aanwezig
kan zijn als
official of niet.

Je kan hier zien waar en wanneer de wedstrijd is en tot wanneer je kan inschrijven. Ook zie je
wie er al official kan zijn. Bij onderwerp hoef je niets in te vullen. Je kan inschrijven tot de
datum die vermeld is. De trainer controleert na deze datum wie aanwezig kan zijn en zal je
inschrijven als official.

