Wandelvereniging Limburg

Inloggen op website
De pagina ‘Ledeninformatiedeel’ is alleen toegankelijk voor leden van de Wandelvereniging Limburg.

1. Wat moet u doen om te kunnen inloggen als lid op Ledeninformatie?
1.1. Zorg dat uw e-mail adres bij ons is geregistreerd
1.2. Heeft u uw e-mail adres nog niet doorgegeven ga naar het contactformulier of
klik op KLIK HIER boven het vak e-mail adres
1.3. Kies als onderwerp; Persoonlijke Gegevens
1.4. Vul het formulier in inclusief Captcha code
1.5. Klik op versturen
1.6. U ontvangt van ons een bevestiging van registratie van uw e-mail adres
1.7. Met het geregistreerde e-mail adres kunt u vervolgens inloggen.
1.8. Partners en/of meerdere leden in een gezin kunnen gebruik maken van slechts één e-mail
adres en één wachtwoord.

2. Hoe kunt u als lid inloggen op Ledeninformatie?
2.1. Na ontvangst van de bevestiging van registratie van uw e-mail adres ga naar de pagina
Ledeninformatie
2.2. Klik op Nieuw wachtwoord opvragen en volg de verdere instructies.
2.3. U ontvangt na aanmelding een mail met als onderwerp "Wachtwoord Reset Link - Beste , Hier
is de door u opgevraagde wachtwoord reset link http://www.wandelenlimburg.nl/
2.4. Klik op de link en volg de verdere instructies
2.5. Vergeet niet uw wachtwoord te noteren
2.6. Ziet u geen mail kijk dan in uw SPAM box.

3. Wachtwoord vergeten?
3.1. Volg de instructies vanaf punt 2.2 hierboven

Hieronder staan nog enkele tips voor gebruik van deze website

Wandelvereniging Limburg

4. Enkele tips voor gebruik website.
Groter lettertype:

Rechtsboven op de site staat Tekstgrootte: A A A A, hierop kunt u klikken en
worden de letters groter of kleiner

Vernieuwen site:

Werkt voorgaande of iets anders niet correct vernieuw dan de site door de
toetsen Ctrl en F5 gelijktijdig in te drukken

Verjaardagen:

Het bestuur heeft haar lang gekoesterde wens, om op een kostenbewuste wijze
aandacht te schenken aan de verjaardagen van de leden, met de
verjaardagskalender kunnen invullen.
De verjaardagskalender staat onder Ledeninformatie

Ledeninformatie:

Dit deel is alleen bestemd voor leden en toegankelijk door middel van het e-mail
adres dat bij ons geregistreerd dient te zijn. Partners en/of meerdere leden in
een gezin kunnen gebruik maken van slechts één e-mail adres en wachtwoord.
Heeft u uw e-mail adres nog niet doorgegeven kijk dan onder ledeninformatie
hoe te handelen.

Gastenboek:

Dit treft u aan onder de tab WVL, u kunt hier een reactie plaatsen die meteen
zichtbaar is voor iedereen. Reacties over onze site, de Algemene
ledenvergadering of een wandeling kunnen hier worden geplaatst.
Wij verwachten van iedereen een positief taalgebruik. Het bestuur houdt zich
het recht voor om berichten met een verkeerd taalgebruik of die beledigend zijn
te verwijderen zonder opgave van redenen.

Contactformulier:

Voor vragen, opmerkingen etc. bestemd voor het bestuur, gebruik het
contactformulier

Links:

De site is op verschillende manieren voorzien van directe links naar documenten,
websites, etc. Een link herkent u aan tekst in een andere kleur die onderstreept
is of aan een handje als u over een plaatje (wandelagenda’s) of logo (sponsoren)
gaat

Sponsoren:

Klik op logo van betreffende sponsor om naar de website te gaan

