Regio Utrechtse Heuvelrug - Regionale Scouting Wedstrijden 2016

Handleiding inschrijven

In dit document tref je de handleiding voor het inschrijven van ploegen en ploegleden via Scouts
Online. De inschrijving verloopt via een inschrijving per ploeg, met individueel gekoppelde
deelnemers.
LET OP! Je kunt alvast een ploeg aanmelden en de deelnemers later toevoegen. Kijk voor de uitleg
om op een later moment deelnemers toe te voegen op pagina 5.

Registreren van ploegen en ploegleden
De inschrijving verloopt per ploeg, voor elke ploeg die je aan wil melden moet het formulier ingevuld
worden.
1. Ga naar http://sol.scouting.nl.
2. Klik op “Log in” en vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.

3. Zorg ervoor dat je rol ingesteld staat op leid(st)er of teamleid(st)er van je scoutsspeltak. Je
kunt dit rechts bovenin het scherm controleren.
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4. Kies in het menu onder “Mijn Scouting” voor “Inschrijven evenementen”. Je krijgt nu een lijst
met alle beschikbare evenementen te zien.

5. Selecteer in de lijst “RSW 2016” van de “Regio Utrechtse Heuvelrug”.

6. Alle formulieren voor dit evenement worden nu getoond. Klik op “Aanmeldformulier ploegen”.
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7. Vul alle gevraagde gegevens in en klik onderaan het formulier op “Volgende”. Je krijgt nu een
scherm met je ingevulde gegevens te zien.

8. Controleer of de gegevens kloppen, als je nog iets aan wil passen klik je op “vorige”. Als alles
in orde is klik je op “Voltooien”.
9. Er wordt nu een bevestiging van je aanmelding getoond, je kunt via dit formulier direct
ploegleden aan de inschrijving koppelen. Klik daarvoor op “Individuele inschrijvingen
toevoegen”.

10. Het volgende scherm laat een overzicht van de ingeschreven ploegleden zien. Om
deelnemers toe te voegen klik je rechts onderin op “Deelnemer toevoegen”.

11. Er wordt een lijst met leden getoond, zet een vinkje in het vakje voor elk ploeglid dat je wil
toevoegen en klik op “Selecteer leden”.

Versie 1.0 – Maart 2016

3

12. Vul de gevraagde gegevens voor in en klik op “Volgende”. Als je meerdere leden geselecteerd
hebt krijg je voor iedere ploeglid het formulier te zien.
13. Na het laatste ploeglid krijg je een overzicht van de ingevulde gegevens te zien. Controleer de
gegevens en klik op “Voltooien”
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Ploegleden op een later moment toevoegen
Het is mogelijk om op een later moment deelnemers toe te voegen aan de inschrijving van een ploeg.
Volg de stappen hierna om deelnemers op een later moment toe te voegen.
1. Ga naar http://sol.scouting.nl.
2. Klik op “Log in” en vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.

3. Zorg ervoor dat je rol ingesteld staat op leid(st)er of teamleid(st)er van je scoutsspeltak. Je
kunt dit rechts bovenin het scherm controleren.
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4. Kies in het menu onder “Mijn Scouting” voor “Mijn inschrijvingen”. Je krijgt nu een lijst met al je
inschrijvingen te zien.

5. Selecteer in de lijst “Aanmeldformulier ploegen” van de “RSW 2016”.

6. Je krijgt nu een scherm met de status van je inschrijving te zien. Klik op “Individuele
deelnemers” om naar het scherm om ploegleden toe te voegen te gaan.

7. Het volgende scherm laat een overzicht van de ingeschreven ploegleden zien. Om
deelnemers toe te voegen klik je rechts onderin op “Deelnemer toevoegen”.

8. Er wordt een lijst met leden getoond, zet een vinkje in het vakje voor elk ploeglid dat je wil
toevoegen en klik op “Selecteer leden”.
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9. Vul de gevraagde gegevens voor in en klik op “Volgende”. Als je meerdere leden geselecteerd
hebt krijg je voor iedere ploeglid het formulier te zien.
10. Na het laatste ploeglid krijg je een overzicht van de ingevulde gegevens te zien. Controleer de
gegevens en klik op “Voltooien”.
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