Hoe registreert u zich op de website van onze gemeente?
Als u gemeentelid bent van de Protestantse Gemeente te Kudelstaart, kunt u zich registreren op de website. U krijgt
dan niet alleen ‘openbare informatie’ te zien die op de website staat, maar u kunt dan ook informatie inzien die
specifiek voor gemeenteleden is bedoeld.
Het registratieproces bestaat uit twee stappen. In de eerste stap meldt u zich aan. Verderop in dit formulier staat
precies vermeld hoe u dat moet doen.
Uw aanmelding komt binnen bij het media-team.
In stap 2 wordt uw aanmelding afgehandeld door het media-team. Als u gemeentelid bent, wordt uw aanmelding
goedgekeurd en krijgt u daarvan bericht.
Als u geen gemeentelid bent zal uw aanmelding worden geweigerd en hebt u alleen toegang tot het openbare
gedeelte van de website.
Hieronder vindt u de handleiding om u aan te melden. Deze handleiding helpt u stap voor stap door het proces
heen.
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Handeling
U gaat naar de Home pagina van de website. Als u niet weet of u op de Home pagina
bent, klikt u op het oranje balkje waar <menu> in staat. Er valt dan een scherm open.
Daar kiest u voor <Home>.
U scrolt helemaal naar beneden.
U ziet dan links onderin <Registreren> staan.
U klikt op <Registreren> U komt dan in een nieuw scherm waar ‘Registreren’ boven
staat.
In het eerste veld vult u een door u gewenste gebruikersnaam in. Dat kan iedere
willekeurige gebruikersnaam zijn.
In het tweede veld vult u uw voornaam in.
In het derde veld vult u uw achternaam (met eventueel tussenvoegsel) in.
In het vierde veld vult u uw e-mailadres in. Het is belangrijk dat u uw naam en uw emailadres correct invult. Het media-team beoordeelt op basis van die gegevens of uw
aanmelding wordt goedgekeurd of wordt geweigerd.
In het vijfde veld vult u een door u te kiezen wachtwoord in. Dat wachtwoord moet u
onthouden – het media-team heeft, net zo min als de beheerder van de website, zicht op
het wachtwoord dat u kiest.
In het zesde veld vult u het door u gekozen wachtwoord nog een keer in.
U klinkt nu op de knop <Registreren>
Uw aanmelding wordt nu naar het media-team gezonden en die zal hier zo spoedig
mogelijk op reageren. Als uw aanmelding wordt goedgekeurd ontvangt u een melding op
het door u opgegeven e-mailadres.
Als uw aanmelding is goedgekeurd kunt u inloggen op de website. U gaat daarvoor naar
de Home pagina (zie punt 1).
Om in te loggen scrolt u helemaal naar beneden.
U ziet dan links onderin <Inloggen> staan.
U vult in het bovenste veld de door u gekozen gebruikersnaam of het door u opgegeven emailadres in.
U vult in het tweede veld het door u opgegeven wachtwoord in.
U klikt op <Inloggen>
U komt dan op uw persoonlijke pagina. U kunt daar een foto uploaden. Ook staat op die
pagina het menu van waaruit u de hele website kunt bereiken.
Veel succes!

