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Scouts Online
Om het spel in een scoutinggroep mogelijk te maken, is een aantal administratieve handelingen
nodig. Bijvoorbeeld het registreren van de leden en hun contactgegevens.
Bij Scouting Nederland wordt gebruik gemaakt van Scouts Online, ook wel SOL genoemd. Dit
online registratiesysteem biedt allerlei administratieve mogelijkheden. Niet alleen kun je je eigen
gegevens hier actueel houden, maar je kunt je er ook inschrijven voor landelijke-, regionale- en
groepsevenementen.
Ook de landelijke onderdelen van Scouting Nederland gebruiken Scouts online, onder andere voor
het versturen van informatie naar leden, het heffen van contributie en het regelen van
inschrijvingen voor trainingen en activiteiten.
Deze handleiding is bedoeld voor (jeugd)leden en ouders/vertegenwoordigers van Scouting van
Maasdijk en het is belangrijk om de besproken onderdelen up-to-date te houden zodat als er een
probleem is tijdens opkomst of kamp de leiding de meest actuele gegevens heeft en aan de hand
daarvan de juiste personen kunnen informeren!
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Log in aanvragen / Inloggen
Om bij Scouts Online te komen, dient u naar http://sol.scouting.nl te gaan, daar ziet u
onderstaande pagina verschijnen:

Hier kunt u gelijk inloggen via de blauwe knop. Indien u nog nooit een inlog-account gehad heeft
of als u uw gegevens vergeten bent kunt u op een van de links boven de rode streep klikken. Hier
kunt u uw inloggegevens aanvragen of de gegevens opvragen.
U komt dan bij een formulier terecht die u volledig moet invullen. U krijgt dan een mail van
Scouting Nederland met verdere instructies.

Als u op de blauwe knop hebt gedrukt komt u op de volgende pagina terecht:

Hier vult u de gegevens in waarmee u een account heeft aangevraagd. Waarna u ingelogd bent.
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Gegevens bekijken en aanpassen
Na het inloggen komt u op de volgende pagina terecht:

Bovenin kunt u bij mijn scouting bij uw gegevens komen:

Hier klikt u op basisgegevens dan komt u bij uw gegevens terecht:

Hier staan de naam, adresgegevens en overige informatie. Het adres aanpassen komt verderop in
dit document aan bod!
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Gegevens bekijken en aanpassen
Een stukje naar beneden komt u dit tegen:

Zou u hier alle gegevens willen invullen? Dit is belangrijk voor ons zodat wij weten wie wij moeten
bellen mocht er een noodgeval zijn! Of als wij contact met u zoeken voor om andere redenen.
Het is ook belangrijk dat u hier de gegevens van de zorgverzekering invult, als wij met spoed naar
het ziekenhuis moeten, dan hebben wij deze gegevens bij de hand!

Een stukje lager komt u dit tegen:

Graag willen wij u vragen om in het rode vak een telefoonnummer in geval van nood in te vullen
welke wij kunnen bellen als u onbereikbaar bent, opa’s, oma’s of eventuele andere bekenden.
Wilt u wel een naam erbij zetten zodat wij weten wie wij bellen?
Hier kunt u tevens overige informatie neerzetten, zoals gebruik van medicatie, allergieën of
diëten.
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Gegevens bekijken en aanpassen
Als u bovenin op de link van adressen klikt, ziet u het volgende scherm:

Hier kunt u op het adres klikken en deze aanpassen, deze is bij u wel ingevuld, bij bovenstaande
foto is de tekst verwijderd.
U kunt ook op de blauwe knop van adres toevoegen klikken, zo kunt u een adres voor een
eventuele andere ouder/verzorger toevoegen.
Onder het kopje machtigingen ziet u of, wanneer en aan wie u bij scouting een machtiging heeft
afgegeven:

Mocht u nog geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, verzoeken wij u dit
alsnog te doen via http://aanmelden.scouting-van-maasdijk.nl/machtiging
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Overige
Het is voor ons als vereniging heel belangrijk dat u als lid deze gegevens actueel houdt, zo kunnen
wij als leiding deze gegevens te allen tijde zien en bereiken!
Voor ons als vereniging is het ook belangrijk dat wij van zo veel mogelijk leden een machtiging
hebben, dit vermindert het werk voor onze penningmeester aanzienlijk en is alles ook beter te
overzien!

De gegevens in de foto’s kunnen licht afwijken van uw eigen inlog gegevens, dit heeft te maken
met de AVG wet en met verschillende functies die binnen sol aangemaakt kunnen worden.
Zodoende kunnen alleen mensen die rechtstreeks met de jeugdleden te maken hebben de
gegevens zien, maar als leiding van de scouts kunnen wij de gegevens van de welpen niet inzien.
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit document kunt u contact opnemen met de
leiding van de betreffende speltak of met het bestuur/secretaris via:
secretaris@scouting-van-maasdijk.nl
bestuur@scouting-van-maasdijk.nl
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