
 Scoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter, Stelling 54  Velsen -  Zuid 
 
 

Website: www.hendrikvanhalewijn.nl E-mailadres: webmasters@hendrikvanhalewijn.nl 

 

Deze handleiding is geschreven voor de leden van Michiel Adriaenszn de Ruytergroep. 
Het doel is om onze leden wegwijs te maken in het online ledenadministratiesysteem van Scouting 
Nederland waaruit onze Scoutinggroep op haar beurt informatie haalt voor de eigen administratie. 

De handleiding kent twee hoofdstukken namelijk 
1. Een account aanmaken (de eerste keer inloggen) 
2. Gegevens bekijken/wijzigen/toevoegen 

Mochten er na afloop nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding of over het gebruik dan 
kunnen leden van Michiel Adriaenszn de Ruytergroep een e-mail sturen naar: 
secretaris@de-ruyter.nl 

1. ACCOUNT AANMAKEN: 
(éénmalig per lid) 

Stap 1: 
We gaan naar de website van scouting Nederland www.scouting.nl, vervolgens zien we 
onderstaand scherm. 

 
Vervolgens klikken we op onderin op “Scouts Online” 
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Stap 3: 
We zien nu onderstaand scherm 

 
Vervolgens klikken we op “Inlog-account aanvragen”: 

 

 
 

SCOUtInggrOeP 

Stap 2: 
We zien nu onderstaand scherm 

Hier klikken we op “Login” 
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Stap 4: 
Doorloop de vier volgende stappen door steeds op “Volgende” te klikken. 
Vergeet niet de extra informatie uit elke stap goed te lezen. 
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Aan het einde van dit proces wordt een e-mail gestuurd naar het opgegeven e-mailadres uit stap 3 
uit 4 van de hiervoor doorlopen schermen. 

Stap 4: 
Activeer het account door op de hyperlink te klikken in de e-mail die naar het opgegeven e-mailadres 
is gestuurd. 

Als alles correct is verlopen is het account nu aangemaakt. 
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2. LIDGEGEVENS BEKIJKEN / WIJZIGEN / TOEVOEGEN: 
Stap 1: 

We gaan naar / blijven op de website van scouting Nederland www.scouting.nl  

 
Vervolgens zien we onderstaand scherm en klikt u wederom op “Scouts Online”. 
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Ditmaal klikken we in het linkermenu op “Login”. 

Stap 3: 
Ditmaal vullen we onze (zojuist aangevraagde) gebruikersnaam en wachtwoord in. 

 
Vervolgens klikken we op “Log in” 
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Vervolgens zien we het onderstaande scherm 
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Nu openend een venster zoals onderstaand voorbeeld. 

 
Michiel Adriaenszn de Ruyter 

 

 

Stap 3: 
Klik op “Mijn gegevens” om het venster met persoonsgegevens te open en er opent zich een 

venster zoals op de volgende pagina te zien is, startend in de basis tab. 
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 Stap 4: (bekijken / aanpassen / toevoegen) 
In dit scherm zien we allerlei informatie staan 
Hier staan de standaard gegevens van het lid vermeld. 
Hier is het mogelijk om een aantal gegevens te wijzigen of aan te passen. De velden die we aan 
kunnen passen zijn blauw omlijnt. 

Indien u onder de vrij in te geven telefoonnummers gegevens invoert, zet er dan a.u.b. bij van 
wie het nummer is. 

Voorbeeld: 
06-12345678 (vader) 
06-23456789 (moeder) 

Van iedere wijziging die we doen krijgt de speltakleiding en de ledenadministratie een e-mail met 
daarin de gewijzigde informatie. Zo hoeven we voortaan dus niet meer alles twee keer door te geven.
geven. 

BELANGRIJK! Als we iets wijzigen moeten wij het daarna altijd opslaan. Dit doen we door te klikken 
op “Wijzigingen opslaan” 

Door op “extra” te klikken opent de tab met aanvullende gegevens. 
Op de volgende pagina zien we hiervan een voorbeeld. Het toevoegen, wijzigen en opslaan van de 
gegevens gaat op dezelfde manier. 
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Stap 5: 

Als we denken dat alles klopt en we de wijzigingen hebben opgeslagen klikken we in het linkermenu 
op “Uitloggen” 

Aanvullende Informatie: 

In de overige tabs, zoals functies, kwalificaties, bijzonderheden, inschrijvingen, betalingen, 
interesses en bestellingen, staat overige aanvullende informatie over het lid. 
Hier staan bijvoorbeeld eventuele inschrijvingen op landelijke evenementen, 
interessegebieden waarvan u graag email krijgt, bestellingen bij de Scoutshop en andere 
informatie. 

Veel plezier met Akela, onderdeel van Scouting Online. 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Scoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter 
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