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Deze leidraad verduidelijkt wat je allemaal kan bekijken, be-
heren en aanpassen in je persoonlijk account.

Waar vind ik Mijn account? Ga naar onze website
https://compostelagenootschap.be. Helemaal rechts boven-
aan boven de menubalk zie je Ledenzone. Klik op Ledenzone
en kies Mijn account. Je gaat naar je persoonlijke pagina.

LEIDRAAD - JE ACCOUNT BEHEREN

Op je persoonlijke pagina met het Overzicht zie je aan de
linkerzijde een aantal keuzemogelijkheden. Hieronder vind

je een korte omschrijving wat je ermee kan doen. Op de
volgende bladzijden vind je elk onderdeel toegelicht.

In Bestellingen vind je je aankopen in onze webwinkel, maar - zeer belangrijk - ook de ‘aankoop’
van je gezinslidmaatschap bij het genootschap.

In Lidmaatschappen vind je de rollen terug, die je hebt binnen het genootschap. Je hebt steeds de
rol van Lid (van je gezinslidmaatschap). Doe je vrijwilligerswerk in het genootschap, heb je ook de
rol Vrijwilliger gekregen.

In Gezinsleden vind je elk gezinslid terug dat lid is van het genootschap.

In Lidinschrijving vind je je gezinslidmaatschap.

In Adressen kan je je adresgegevens beheren.

In Accountgegevens kan je o.a. je wachtwoord wijzigen.

In Downloads zal je in de toekomst bv. aangekochte e-books kunnen downloaden.

https://compostelagenootschap.be


2.

Wat je ziet na klikken op Bestellingen.

Hierboven is de ‘aankoop’ van je gezinslidmaatschap gere-
gistreerd. Klik op BEKIJK voor de details. Je krijgt de de-
tailpagina hieronder te zien.

Twikey is het bedrijf dat voor het genootschap
de domiciliëringen beheert. Koos je voor domi-
ciliëring, dan zal je eenmaal per jaar van deze
firma e-mailcorrespondentie krijgen.

Wat je ziet na klikken op Bekijk, als je je gezinslidmaatschap
via domiciliëring betaalt. Betaal je niet via domiciliëring, ga
dan naar de volgende pagina.

Opgelet! Klik als gedomicilieer-
de betaler NOOIT op de knop
OPNIEUW BESTELLEN, want
dan word je voor een tweede
maal lid.
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Wat je ziet na klikken op Bekijk, als je je gezinslidmaatschap
niet via domiciliëring betaalt.

Wanneer je je gezinslidmaatschap niet via domicilië-
ring betaalt, kun je door op de knop Vernieuw nu te
klikken je lidmaatschap op elk moment met een jaar
verlengen. Automatisch wordt er een jaar bijgeteld
bij de datum op de lijn Volgende betalingsdatum.

Wanneer je je gezinslidmaatschap
niet via domiciliëring betaalt, kun je
op elk moment je lidmaatschap an-
nuleren. Het blijft uiteraard geldig
tot op de Volgende betalingsdatum.
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Wat je ziet na klikken op Lidmaatschappen.

De rol lid betekent dat je gezin lid is
van het genootschap en dat jij zelf
deel uitmaakt van dat gezin.

De vermelde datum is de einddatum
van je gezinslidmaatschap.

Hiermee kan je aangeven geen deel meer uit
te willen maken van je gezinlidmaatschap. De-
ze knop gebruik je best NOOIT, tenzij in uit-
zonderlijke omstandigheden. Bij twijfel, stuur
je best een e-mail naar
ledenadministratie@compostelagenootschap.be

De rol vrijwilliger betekent dat je je
inzet als vrijwilliger in het genoot-
schap. Het zal je toegang geven tot
extra functionaliteit op de website.

Na het klikken op Gezinsleden krijg je onderstaand scherm.
De persoon die het initiatief nam om lid te worden, krijgt de
rol Hoofdlid en is ook de Beheerder van het gezinslidmaat-
schap. De gezinsleden, die het hoofdlid toevoegt aan zijn
gezin, krijgen de rol Lid. Wanneer een gezinslid over een
e-mailadres beschikt, kan die nu zelf met een eigen gebrui-
kersnaam en wachtwoord inloggen.

Indien gewenst, kun je een
gezinslid verwijderen.

Opgelet! Wanneer een gezinslid niet over een eigen e-mail-
adres beschikt, kun je die persoon niet zelf toevoegen.
Neem hiervoor via e-mail contact op met
ledenadministratie@compostelagenootschap.be, die hiervoor
het nodige zal doen om je gezinslid toe te voegen.

Je kan een ander gezinslid instellen als beheerder van
het gezinslidmaatschap. Die wordt dan ook Hoofdlid.

Klik hier om een gezinslid
toe te voegen. Meer op de
volgende pagina.

Klik hier om bv. de naam
van je gezin aan te passen.

mailto:ledenadministratie@compostelagenootschap.be
mailto:ledenadministratie@compostelagenootschap.be


5.

Vervolg op Gezinsleden. Een gezinslid toevoegen.

Na het klikken op Lid toevoegen krijg je onderstaand
scherm. Je kan je gezinslid toevoegen zoals aangegeven in
de sectie Registratielink of zoals in de sectie Lid toevoegen.
Kies de methode die jou het makkelijkst lijkt.

Klik op Lid toevoegen.
Een nieuwe pagina opent zich
(zie hieronder).

Voer deze instructies uit en
klik daarna op Lid toevoegen.

Opgelet! Wanneer een gezinslid niet over een eigen e-
mailadres beschikt, kun je die persoon niet zelf toevoe-
gen. Neem hiervoor via e-mail contact op met
ledenadministratie@compostelagenootschap.be, die hiervoor
het nodige zal doen om je gezinslid toe te voegen. Probeer
ook niet je eigen e-mailadres in te voeren. Het systeem zal
dat weigeren.

Voer deze instructies uit.

mailto:ledenadministratie@compostelagenootschap.be
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Vervolg op Gezinsleden. Een gezinslid toevoegen.
Vraag nu je gezinslid om zijn/haar e-mailprogramma te ope-
nen. In dit voorbeeld is dat Gmail. In de Inbox vind je een
e-mail van het Vlaams Compostelagenootschap terug.

Mogelijk bevindt de e-mail zich in de map Reclame of in het
uitzonderlijke geval in de map Spam. Maak je geen zorgen,
de e-mail van het Vlaams Compostelagenootschap is veilig
om te openen. Open de e-mail.

Klik op de link in de e-mail. Het gezinslid
gaat naar zijn/haar persoonlijke registra-
tiepagina op de website van het genoot-
schap.

Vervolg op Gezinsleden. Een gezinslid toevoegen.
Volg op je persoonlijke registratiepagina de instructies hier-
onder.

Het e-mailadres van je gezinslid is auto-
matisch ingevuld als gebruikersnaam.
Hij/zij kan desgewenst een andere ge-
bruikersnaam kiezen en invullen.

Het ingevulde e-mailadres niet wijzigen!

Bedenk een wachtwoord en vul het in.
Opgelet! Er is geen dubbelcheck van het
wachtwoord.

Vul deze velden in.

Klik op REGISTREREN. Je gaat naar een
volgende persoonlijke pagina.
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Vervolg op Gezinsleden. Een gezinslid toevoegen.
Je gezinslid belandt op een persoonlijke pagina waar hij/zij
lid kan worden van het gezin bij het Compostelagenoot-
schap.

Klik op WORD LID VAN HET GEZIN.

Vervolg op Gezinsleden. Een gezinslid toevoegen.
Goed gedaan. Het gezinslid is nu lid van je gezin bij het
Vlaams Compostelagenootschap. Hij/zij kan nu zelf met
zijn/haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en
genieten van alle voordelen van het gezinslidmaatschap.
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Wat je ziet na klikken op Lidinschrijving.

Je gezinslidmaatschap is Actief
tot de aangegeven datum.

Klik op BEKIJK om het detail
te bekijken (zie hieronder).

Afgerond betekent dat we je betaling van je
gezinslidmaatschap hebben ontvangen.

Wanneer je je gezinslidmaatschap
niet via domiciliëring betaalt, kun je
door op de knop Vernieuw nu te klik-
ken je lidmaatschap op elk moment
met een jaar verlengen. Automatisch
wordt er een jaar bijgeteld bij de da-
tum op de lijn Volgende betalingsda-
tum.
Bij domiciliëring gebeurt dat automa-
tisch op de vervaldatum. In beide ge-
vallen verwittigen we op voorhand
dat je lidmaatschap gaat aflopen.
Opgelet! Klik als gedomicilieerde be-
taler NOOIT op de knop Vernieuw
nu, want dan word je voor een twee-
de maal lid.
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Wat je ziet na klikken op Adressen.

Klikken op Bewerken opent een van
de pagina’s hieronder, waar je je
adresgegevens kan bijwerken.

Wat je ziet na klikken op Bewerken bij Factuuradres of Verzendadres.

Opgelet! Wijzigingen die in je Factuuradres
opslaat, worden niet automatisch opgeslagen
in je Verzendadres. Wijzig dus ook daar de
adresvelden of maak ze leeg.

Pas hier je persoonlijke gegevens
aan, indien nodig.

Opgelet! Vink dit altijd vakje aan.

Klik pas daarna op de knop
ADRES OPSLAAN.

Dit adres is gekoppeld aan je lidinschrijving. We
gebruiken het om je ons tijdschrift ‘De Pelgrim’
toe te sturen.

Dit adres is enkel van belang voor het verstu-
ren van in de webwinkel bestelde producten.
Opgelet! Stel dat je een product koopt voor
iemand die niet op je eigen adres woont, dan
zul je bij die bestelling natuurlijk het verzend-
adres wijzigen. Het systeem slaat dit gewijzigd
adres op voor later gebruik. In dat geval kun
dit hieronder weer aanpassen of leeg maken.
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Wat je ziet na klikken op Accountgegevens.
Maak desgewenst de nodige aanpassingen of aanvullingen.

Indien gewenst kan je hier
je persoonlijk wachtwoord
wijzigen.

Na het klikken op ADRES OPSLAAN kom je op de adressen-
pagina van Mijn profiel terecht. Lees in de leidraad Mijn Pro-
fiel bekijken meer wat je daar allemaal kan bekijken.

In Mijn Profiel kan je verifiëren dat de
door jou aangebrachte wijzigingen
correct zijn.
Keer daarna terug naar Mijn account.


