NIEUW!
-

Je kan met 1 profiel/registratie verschillende zwemmers inschrijven.
(bv 1 ouder
kan verschillende kinderen inschrijven)
Je kan meerdere verantwoordelijken koppelen aan 1 profiel (bv partner, oma,
begeleider) zodat die ook de communicaties van BOAS ontvangt.
Gebruiksvriendelijk

VEEL WERK?
Éénmalig vragen we jullie om alle gegevens in te vullen. Volgende keer overloop je de
gegevens en pas je aan waar nodig.

SUCCES!

1. Registreren
De persoon die registreert schrijft dan 1 of meerdere zwemmers in.

2. Aanvullen van de contactgegevens van jou als inschrijver van één of meerdere
zwemmers. Dit zijn jouw persoonlijke gegevens. Klik op ‘gegevens aanvullen’

Klik op ‘update mijn gegevens’ om te bevestigen, op “terug naar overzicht inschrijvingen”
om zwemmers in te schrijven.

3. Je kan ook nu nog andere verantwoordelijken voor de zwemmer(s) aangeven.
Denk aan een andere ouder, een begeleider, … die ook de communicaties van BOAS
moet ontvangen. Klik daarvoor op “contacten aanvullen”

En vul dan de gegevens aan en klik op ‘voeg toe’

Klik op ‘terug naar overzicht inschrijvingen’ om nu zwemmers in te schrijven.

4. Inschrijven zwemmers
Je kan makkelijk eerst alle zwemmers toevoegen die je wenst in te schrijven en dan de
detailgegevens zwemmer per zwemmer aanvullen. Door op het veld ‘afwerken’ te klikken.

5. Detail inschrijving per zwemmer
-

Bol 1 : clubinfo

-

Bol 2: Algemene info

Naast de algemene gegevens van de zwemmer vragen we om 2 contactpersonen op te
geven voor geval van nood tijdens de zwemtrainingen. Dit vul je in door op de knop
‘contacten aanvullen’ te klikken. Vul dan de gegevens in (telefoonnummer is verplicht) en
klik op ‘voeg toe’. Keer terug naar Bol 2 door te klikken op “terug naar gegevensoverzicht”

-

Bol 3: Zweminfo

-

Bol 4: Medische info

Je kan navigeren tussen de verschillende pagina’s door op de oranje bollen te klikken. Als
het pagina volledig ingevuld is, wordt de bol blauw.
Bevestigen van de gegevens doe je door op “update gegevens en ga naar volgende stap” te
klikken.
Om naar het algemene overzicht te gaan klik je op ‘terug naar overzicht inschrijvingen’.

-

Bol 5: Controle

Hier krijg je een overzicht van alle ingevulde gegevens. Je kan de gegevens te allen tijde nog
aanpassen.

Als alle gegevens ingevuld zijn moet je onderaan klikken op ‘bevestigen’

De zwemmer staat klaar om ‘in te dienen’ (status) . Je kan de zwemmer steeds verwijderen
of de gegevens aanpassen.

Je kan nu andere zwemmers inschrijven en dan onderaan op ‘indienen’ klikken.

De zwemmers werden ingeschreven. Je kan dit zien aan de status ‘ingediend’

