Handleiding Inschrijven voor het nieuwe seizoen op de
KGW website.

Je bent ingeschreven als lid. Je hebt je account bij de KGW geactiveerd en je
wachtwoord aangemaakt. Dan kun je je activiteit boeken voor het nieuwe seizoen.
Mocht je jouw wachtwoord niet meer weten, dan kun je ook rechtsboven op INLOGGEN
klikken. Onderin de LOGIN pagina staat een rode tekst
KLIK HIER om je wachtwoord te resetten.
Doe dat en geef je email adres op (het adres dat bij de KGW bekend is). Je ontvangt een
email met een link. Klik hierop en je komt in de speciale pagina om 2x je nieuwe wachtwoord
in te typen. Bewaar Lid ID en wachtwoord.
Je wil natuurlijk het komende seizoen verder bij de KGW. Dan kun je tot 1 juli je activiteit boeken.
Vanaf 1 juli natuurlijk nog steeds, maar dan kunnen ook niet-leden inschrijven en boeken.










Open de browser (Firefox, Chrome, Edge etc.) en ga naar kgweesp.nl
of klik op deze link kgweesp.nl
Je ziet de foto van het Fort. Klik rechtsboven op INLOGGEN. Er komt een login venster.
Login bij de KGW met Lid ID (je loginnaam) en je wachtwoord. Je login naam komt
rchtsboven.
Kies in het menu bovenaan de pagina: MIJN KGW -> Activiteit boeken
Op een mobiel of tablet zie je het menu soms pas nadat je op de drie streepjes
bovenin hebt geklikt.
Kies je activiteit op de juiste weekdag
Kies Aanmelden
Geef eventuele opmerkingen (b.v. korting wegens vrijwilligertaak in de KGW)
en kies Volgende stap
Kies je betalingswijze ( IDEAL, per automatische incasso of bankoverschrijving).
En zorg voor de betaling als je gekozen hebt voor IDEAL of voor bankoverschrijving.

Klaar. Je ontvangt een bevestigingsmail.
Je kunt zien wie zich al hebben opgegeven voor je activiteit:



Kies in het menu bovenaan de pagina: MIJN KGW -> Profiel
Klik links, onder Profiel op Mijn Evenementen, kies dan je activiteit en scroll naar onder.

Wanneer je hulp wil hebben, kunnen we dit per email of telefonisch doen. Reageer naar
ledenadmi@kgweesp.nl of 0294 254482 (Jacqueline Hageman) of 0294 419405 (Cor de Korte).
Ledenadministratie kgweesp.nl

