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Deze leidraad begeleidt je stap voor stap hoe je inschrijft op 
een activiteit. Er zijn activiteiten die voor iedereen toegan-
kelijk zijn en activiteiten, waarvoor enkel leden en hun ge-
zinsleden kunnen inschrijven. Voor dit laatste type activiteit 
moet je ingelogd zijn. Ga naar de website van het Vlaams 
Compostelagenootschap.
Je hebt vier mogelijkheden om een gewenste activiteit te 
vinden: (1) via het menu WIJ HELPEN > ACTIVITEITEN, dat 

je naar een pagina brengt met de lijst van activiteiten per 
maand, (2) in de zijbalk op de Activiteitenlijst kies je uit een 
van de vijf eerstvolgende activiteiten, (3) in de zijbalk klik je 
op Bekijk alle activiteiten, (4) in de Activiteitenkalender klik 
je op een van de oranje data; met de muis over een datum 
gaan laat je zien over welke activiteit het gaat.
Klikken op de gewenste activiteit brengt je naar de webpa-
gina van de betrokken activiteit.
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ganiseerd. Verder vind je de organisator(en). Hier geldt de-
zelfde tip: klikken op een organisator geeft je alle 
activiteiten die deze organisator heeft uitgewerkt. Dan 
volgt het programma, dat in dit voorbeeld zeer summier is. 
Ten slotte heb je de mogelijkheid om je online in te schrij-
ven. Hoe je dat doet, lees je op de volgende bladzijde.

Voorbeeldpagina van een gekozen activiteit. Dit is een fic-
tieve activiteit, nl. Spirituele pelgrimsdag (opleiding). De vol-
gende informatie is af te lezen: datum en uurvork, de 
locatie met een visualisatie op kaart, de categorieën of ty-
peringen van de activiteit. Tip! Klik je op een van de catego-
rieën (bv. Wandeltocht), dan ga je naar een lijst met alle 
wandeltochten die binnen het Genootschap worden geor-
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Inschrijven op een activiteit. In de rubriek Inschrijvingen 
kies je per deelactiviteit eerst het aantal personen dat je wil 
inschrijven. Dat aantal mag verschillend zijn per deelactivi-
teit. Het juiste aantal invulboxen opent zich automatisch. 
Vul per deelnemer - ook jezelf als je wenst deel te nemen - 
de naam, voornaam en geboortedatum in. De geboorteda-
tum kan via een keuze in de pop-upkalender of typen in het 
formaat dd/mm/jjjj.
Merk op dat onderaan de Contactpersoon automatisch staat 
ingevuld wanneer je als lid ingelogd bent. Ben je nog geen 
lid, dan moet je die informatie nog zelf aanvullen.

Opgelet! De contactpersoon is de persoon die de inschrij-
ving doet en die desgevallend door de organisator kan wor-
den gecontacteerd in verband met deze inschrijving.
Volg dezelfde procedure in het geval je op meerdere deel-
activiteiten kan en wil inschrijven.
Helemaal klaar? Klik dan op Verstuur je inschrijving. Je zal 
automatisch een e-mail ontvangen met een samenvatting 
van je inschrijving. Ook de organisator krijgt een gelijkaardi-
ge e-mail. Indien een (deel)activiteit betalend is, vergeet 
dan niet de betaling te doen. Pas dan kan de orgnaisator je 
inschrijving definitief goedkeuren als reservatie. Ook hier-
van krijg je een e-mail te bevestiging.
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Je inschrijving beheren. Opgelet! Voor activiteiten, waar-
voor enkel leden en hun gezinsleden kunnen inschrijven, 
moet je ingelogd zijn.

Kies boven de menubalk in de LedenZone voor Mijn profiel 
om naar je persoonlijke profielpagina te gaan.

Kies op je persoonlijke profielpagina ACTIVITEITEN.
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Enkel wanneer je als organisator een activiteit opgeladen 
hebt, zie je die in deze rubriek staan. Klikken op de activiteit 
brengt je naar de webpagina van de activiteit. 

Ondanks het feit dat ik mezelf en mijn echtgenote heb in-
geschreven voor de activiteit Spirituele pelgrimsdag (oplei-
ding), staat deze hier niet aangegeven. Hoe komt dat? De 
reden is dat de organisator mijn inschrijving nog niet heeft 
bevestigd.

Activiteiten - Submenu ACTIVITEITEN WAARAAN IK DEEL-

NEEM.  Bekijk hieronder de uitleg van dit submenu.

Activiteiten - Keuzemenu’s.  In ACTIVITEITEN heb je de 
keuze tussen vijf submenu’s: MIJN PROFIEL, ACTIVITEI-
TEN WAARAAN IK DEELNEEM, ACTIVITEITEN ALS OR-
GANISATOR,  LOCATIES, INSCHRIJVINGEN OPVOLGEN.

Afhankelijk van je toegangsrechten zullen bepaalde subme-
nu’s niet beschikbaar zijn.
Bekijk hieronder de uitleg van het submenu MIJN PROFIEL.

Hier staat/staan de 
activiteit(en), waar je voor in-
schreef. Hierop klikken brengt 
je naar de webpagina van de 

activiteit.

Hier staan het aantal 
plaatsen, die je boekte. 
In het voorbeeld 3, dus 

2 x wandeling en 1 x 
maaltijd.

Hier staat de status van je inschrijving. 
In dit geval In behandeling. Dat bete-
kent dat - in het geval van een beta-

lende activiteit - je betaling nog niet is 
ontvangen of nog niet is verwerkt. 

Eens de organisator je inschrijving be-
vestigd heeft, krijg je een e-mail ter 
bevestiging en verandert de status 

hier in Goedgekeurd.

Door te klikken op Annuleren, 
verwijder je je inschrijving. Je 

krijgt van je annulatie een e-mail 
ter bevestiging.


