stappenplan Inschrijven camping Fundays 2018
Lees, vóórdat je je inschrijft, eerst de informatie op deze pagina goed door!
Met een groepsinschrijving kun jij jullie groep opgeven voor de Fundays2018.
Het is alleen mogelijk om in te schrijven via internet. Dit heeft een groot voordeel: je kunt gelijk zien of er voor de fundays nog plaatsen vrij zijn. Om het inschrijven vlot te
laten verlopen, zorg je dat je vooraf altijd het volgende bij de hand hebt:
·
een geldig e-mailadres van jezelf
·
een gebruikersnaam en wachtwoord voor de website van Scouting Nederland
·
Lees de deelnemersvoorwaarden goed door, om niet voor verrassingen te komen te staan
·
De inschrijving voor de vroegboekers sluit op 8 april 2018
.
De inschrijving voor de laatboekers sluit op 1 juni 2018
·
Je krijgt altijd een bevestigingsmail. Neem contact op met de camping helpdesk als je deze niet ontvangt.
Heb je problemen met het inschrijven kijk dan eerst even bij de veel gestelde vragen of stuur een mailtje naar de camping
Let op! Doe de inschrijvingen bij voorkeur op een laptop of desktop computer. De inschrijving kan op een tablet fout gaan!
Als jij de groepsinschrijving via Scouts Online doet dan ben jij de groepscontactpersoon, voor jullie inschrijving. De groepscontactpersoon draagt ook zorg voor de betaling
van het deelnemersbijdrage van alle deelnemers van zijn groep.
De deelnemersbijdrage van de “vroegboekers” dient uiterlijk 8 april 2018 overgemaakt te worden op rekening: NL43RABO0159338271 t.n.v. Stichting Scouts4Fun onder
vermelding van het deelnemersnummer.

De deelnemersbijdrage van de “laatboekers” dient zo snel mogelijk na inschrijving overgemaakt te worden maar binnen één week na inschrijving op rekening:
NL43RABO0159338271 t.n.v. Stichting Scouts4Fun onder vermelding van het deelnemersnummer. De contactpersoon is verantwoordelijk dat uiterlijk binnen één week de
deelnemersbijdrage voldaan is. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Indien de deelnemersbijdrage niet is voldaan binnen 1
week na het boeken geldt een administratieve toeslag van € 3,55 per persoon.

De contactpersoon schrijft eerst de groep in met het aantal deelnemers. Daarna moet de contactpersoon de deelnemers individueel inschrijven. Tot en met 1 juni 2018 kan
de contactpersoon nog persoonswijzigingen in het inschrijfsysteem muteren. Let op: naar beneden bijstellen kan tot 8 april 2018 kosteloos. De contactpersoon verklaart dat
hij/zij bevoegd is namens de deelnemers op te treden. Gaat de contactpersoon ook mee dan moet deze ook toegevoegd worden aan de individuele inschrijvingen.

Stap 1: Scouts Online login en e-mail
Zorg dat je kunt inloggen op Scout Online en dat je een werkend e-mail adres hebt in je profiel. Het is verder belangrijk dat alle deelnemers die jij gaat inschrijven ook een
geldig e-mailadres in Scouts Online hebben. Naar deze persoonlijke e-mailadressen van de deelnemers worden namelijk ook informatie verstuurd.
Voor je verder gaat is het makkelijk om eerst even in te loggen in Scout Online. Als je al een gebruikersnaam en wachtwoord (account) hebt, kun je dit invullen.
Heb je geen account, dan moet je dit eerst aanmaken. Volg de instructies op, log in en kom dan weer terug naar deze pagina om verder te gaan met de inschrijving. Zijn er
problemen met het aanmaken van een account, dan komt dat omdat jouw gegevens waarschijnlijk niet goed geregistreerd staan bij Scouting Nederland. Vraag de secretaris
of gegevensbeheerder van jouw groep dan om na te kijken of je geboortedatum, naam, geslacht en adres goed zijn ingevuld.
kijk hier als je problemen het met inloggen bij de meest gestelde vragen
Stap 2: Inschrijven
Nadat je bent ingelogd klik je op deze pagina op één van de inschrijf buttons en kom je op de pagina Groepsinschrijving Nawaka 2018 van Scouts Online.
Fundays 2018 - Festivalcamping groepsinschrijving “vroegboekers” klik hier (Formulier is open t/m 8 april)
Fundays 2018 - Festivalcamping groepsinschrijving “laatboekers” klik hier Formulier is open van 9 april t/m 1 juni
Ben je nog niet ingelogd, dan moet je eerst inloggen. Heb je meerdere functies? Kies dan rechtsboven je rol van de groep waarmee je gaat deelnemen
Je kunt nu als groepscontactpersoon eerst de algemene vragen voor de groep invullen. Later kun je de groepsgenoten aan deze inschrijving toevoegen.
Stap 3: Formulier invullen
Op de pagina in Scouts Online waar je nu bent staan gegevens die je eerst moet invullen. Alle vragen met een sterretje* zijn verplicht. Sommige vragen zijn open en bij
andere vragen kun je een antwoord kiezen in een menu of moet je het antwoord aanvinken. Je kunt deze vragen na je inschrijving later nog aanpassen (tot en met 8 april
2018). In het formulier zijn al verschillende gegevens ingevuld die al bekend zijn in de database.
In het formulier staan vragen over
Groepsgegevens, wie is jullie contactpersoon tijdens de Fundys?
Aantal Explorers onder de 16 (14-15 jaar) (a)
Aantal Explorers ouder dan 16(16 - 17 jaar) (b)
Aantal Roverscouts (17-21 jaar) (c)
Aantal NIET-scouts ouder dan 16 (d)
Aantal (bege)leiders (e)
Geef op hoeveel deelnemers (a+b+c+d+e) er komen. Tel deze op en vul deze in bij het totaal.
Let op: De kosten en benodigde voorzieningen worden berekend over het totaalaantal wat is ingevuld.
Contactpersoon in geval van calamiteiten
Vervoer, hoeveel voertuigen, aanhangers ed moeten een parkeerplaats hebben
Wat voor tenten neem je mee
Extra informatie, denk hierbij aan een deelnemers met een handicap of zaken die voor voeding van belang zijn.
Kloppen jouw gegevens, zoals je adres of e-mailadres niet, dan kun je deze op sol.scouting.nl wijzigen. Ga nadat je bent ingelogd, dan in het Mijn Scouting menu naar "Mijn
basisgegevens". Hier kun je je eigen persoonsgegevens bekijken en wijzigen. De nieuwe gegevens worden automatisch verwerkt in de inschrijfgegevens van de Fundays
2018.
De contactpersoon moet alert zijn op het annuleren door individuen van de groep. Hij/zij moet zorgen voor het vervangen van de deelnemer die geannuleerd heeft of het
deelnemersaantal aanpassen. Dat kan kosteloos tot en met 8 april 2018. Daarna is het aantal opgegeven deelnemers definitief.
Stap 4: Verzenden
Als alles ingevuld is klik je op "verzenden". Als je iets bent vergeten in te vullen kom je terug in het formulier en zie je de melding van de fout bovenaan de pagina (in het
rood). Nadat je bent ingeschreven kom je in een scherm waarop precies staat waarvoor jij je hebt aangemeld. Je kunt ook altijd terug naar jouw inschrijving. Als je

inschrijving goed gelopen is, krijg je een bevestiging van de inschrijving via e-mail opgestuurd. Je kunt nu ook meteen naar jouw inschrijving om de groepsleden verder in te
schrijven.
Stap 5: Groepsleden inschrijven
Je moet nu nog de deelnemers van je eigen groep selecteren. Doe dit zo spoedig mogelijk i.v.m. de voorbereidingen.. Dit moet voor de uiterste datum van 1 juni 2018. Ga
om jouw groepsleden in te schrijven naar Scouts Online en log daar eventueel weer in. Ga nu in het "Mijn Scouting" menu naar "Mijn inschrijvingen". Klik daarop en zoek
het formulier van de inschrijving voor de Fundays 2018. Klik dit formulier aan en je ziet hier de gegevens van jouw groepsinschrijving voor de Fundays
In het tabblad "Individuele inschrijvingen" kun je nu jouw groepsleden aanmelden.

Klik daar op "Deelnemers toevoegen" en je krijgt een lijst van leden uit jouw Scoutinggroep.

Kies de personen die je wilt aanmelden. En klik op volgende

Controleer of dit het juiste lid is en of het e-mailadres ook juist is.
Vul de vragen in.
Klik op volgende
Je krijgt nu een bevestigingsscherm, kies hier voltooien. Je kunt nu de volgende deelnemer toevoegen totdat je alle leden hebt gehad.
De deelnemer die je hebt aangemeld ontvangt nu ook persoonlijk een bevestigings-mailtje dat hij is ingeschreven. Heb je problemen met inschrijven, neem dan contact op
met de helpdesk.

Leden van een andere groep?
Kom je samen met leden van een andere groep naar de Fundays? Dit is geen probleem. Alleen kan ons inschrijfsysteem dit niet verwerken.
Leden van een andere groep moeten hun eigen inschrijving doen.

stappenplan Inschrijven bungalows Fundays 2018
Lees, vóórdat je je inschrijft, eerst de informatie op deze pagina goed door!
Met een groepsinschrijving kun jij jullie groep opgeven voor de Fundays2018.
Het is alleen mogelijk om in te schrijven via internet. Dit heeft een groot voordeel: je kunt gelijk zien of er voor de Fundays nog plaatsen vrij zijn. Om het inschrijven vlot te
laten verlopen, zorg je dat je vooraf altijd het volgende bij de hand hebt:
·
een geldig e-mailadres van jezelf
·
een gebruikersnaam en wachtwoord voor de website van Scouting Nederland
·
Lees de deelnemersvoorwaarden goed door, om niet voor verrassingen te komen te staan
·
De inschrijving voor de bungalows sluit op 1 juni 2018 tenzij eerder alle bungalows vol geboekt zijn.
·
Je krijgt altijd een bevestigingsmail. Neem contact op met de camping helpdesk als je deze niet ontvangt.
Heb je problemen met het inschrijven kijk dan eerst even bij de veel gestelde vragen of stuur een mailtje naar de camping
Let op! Doe de inschrijvingen bij voorkeur op een laptop of desktop computer. De inschrijving kan op een tablet fout gaan!
Als jij de groepsinschrijving via Scouts Online doet dan ben jij de groepscontactpersoon, voor jullie inschrijving. De groepscontactpersoon draagt ook zorg voor de betaling
van het deelnemersbijdrage van alle deelnemers van zijn groep.
Bij boeking van de bungalows vragen wij een aanbetaling van 25% binnen 30 dagen na ontvangst van de bevestiging cq factuur.
De resterende 75% betaal je uiterlijk twee maanden voor de aankomstdatum. Bij niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd de reservering te annuleren; reeds betaalde gelden
worden niet geretourneerd.
Het totaal verschuldigde bedrag zal moeten worden overgemaakt op rekening NL43RABO0159338271 t.n.v. Stichting Scouts4Fun onder vermelding van het
deelnemersnummer.
De deelnemersbijdrage van de “laatboekers” dient zo snel mogelijk na inschrijving overgemaakt te worden maar binnen één week na inschrijving op rekening:
NL43RABO0159338271 t.n.v. Stichting Scouts4Fun onder vermelding van het deelnemersnummer. De contactpersoon is verantwoordelijk dat uiterlijk binnen één week de

deelnemersbijdrage voldaan is. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Indien de deelnemersbijdrage niet is voldaan binnen 1
week na het boeken geldt een administratieve toeslag van € 3,55 per persoon.

De contactpersoon schrijft eerst de groep in met het aantal deelnemers en de keuze van de bungalow. Daarna moet de contactpersoon de deelnemers individueel
inschrijven. Tot en met 1 juni 2018 kan de contactpersoon nog persoonswijzigingen in het inschrijfsysteem muteren.
Let op:
De keuze van de bungalow geeft aan hoeveel deelnemers je kunt toevoegen aan je inschrijving.
De contactpersoon verklaart dat hij/zij bevoegd is namens de deelnemers op te treden. Gaat de contactpersoon ook mee dan moet deze ook toegevoegd worden aan de
individuele inschrijvingen.

Stap 1: Scouts Online login en e-mail
Zorg dat je kunt inloggen op Scout Online en dat je een werkend e-mail adres hebt in je profiel. Het is verder belangrijk dat alle deelnemers die jij gaat inschrijven ook een
geldig e-mailadres in Scouts Online hebben. Naar deze persoonlijke e-mailadressen van de deelnemers worden namelijk ook informatie verstuurd.
Voor je verder gaat is het makkelijk om eerst even in te loggen in Scout Online. Als je al een gebruikersnaam en wachtwoord (account) hebt, kun je dit invullen.
Heb je geen account, dan moet je dit eerst aanmaken. Volg de instructies op, log in en kom dan weer terug naar deze pagina om verder te gaan met de inschrijving. Zijn er
problemen met het aanmaken van een account, dan komt dat omdat jouw gegevens waarschijnlijk niet goed geregistreerd staan bij Scouting Nederland. Vraag de secretaris
of gegevensbeheerder van jouw groep dan om na te kijken of je geboortedatum, naam, geslacht en adres goed zijn ingevuld.
kijk hier als je problemen het met inloggen bij de meest gestelde vragen
Stap 2: Inschrijven
Nadat je bent ingelogd klik je op deze pagina op één van de inschrijf buttons en kom je op de pagina Bungalows Fundays 2018 van Scouts Online.
Fundays 2018 - Bungalow groepsinschrijving klik hier (Formulier is open t/m 1 juni)
Ben je nog niet ingelogd, dan moet je eerst inloggen. Heb je meerdere functies? Kies dan rechtsboven je rol van de groep waarmee je gaat deelnemen
Je kunt nu als groepscontactpersoon eerst de algemene vragen voor de groep invullen. Later kun je de groepsgenoten aan deze inschrijving toevoegen.
Stap 3: Formulier invullen
Op de pagina in Scouts Online waar je nu bent staan gegevens die je eerst moet invullen. Alle vragen met een sterretje* zijn verplicht. Sommige vragen zijn open en bij
andere vragen kun je een antwoord kiezen in een menu of moet je het antwoord aanvinken. Je kunt deze vragen na je inschrijving later nog aanpassen (tot en met 8 april
2018). In het formulier zijn al verschillende gegevens ingevuld die al bekend zijn in de database.
In het formulier staan vragen over
In het formulier staan vragen over
Groepsgegevens, wie is jullie contactpersoon tijdens de Fundys?
Aantal Explorers onder de 16 (14-15 jaar) (a)
Aantal Explorers ouder dan 16(16 - 17 jaar) (b)
Aantal Roverscouts (17-21 jaar) (c)
Aantal NIET-scouts ouder dan 16 (d)
Aantal (bege)leiders (e)
Geef op hoeveel deelnemers (a+b+c+d+e) er komen. Tel deze op en vul deze in bij het totaal.
Welke bungalow wil je huren? 4, 7 of 8 persoons
Er zijn een aantal aanvullende opties te kiezen voor de bungalow.
Let op: De kosten en benodigde voorzieningen worden berekend over het totaalaantal wat is ingevuld.
Contactpersoon in geval van calamiteiten
Vervoer, hoeveel voertuigen, aanhangers ed moeten een parkeerplaats hebben
Extra informatie, denk hierbij aan een deelnemers met een handicap of zaken die voor voeding van belang zijn.
Kloppen jouw gegevens, zoals je adres of e-mailadres niet, dan kun je deze op sol.scouting.nl wijzigen. Ga nadat je bent ingelogd, dan in het Mijn Scouting menu naar "Mijn
basisgegevens". Hier kun je je eigen persoonsgegevens bekijken en wijzigen. De nieuwe gegevens worden automatisch verwerkt in de inschrijfgegevens van de Fundays
2018.
De contactpersoon moet alert zijn op het annuleren door individuen van de groep. Hij/zij moet zorgen voor het vervangen van de deelnemer die geannuleerd heeft of het
deelnemersaantal aanpassen. Dat kan kosteloos tot en met 8 april 2018. Daarna is het aantal opgegeven deelnemers definitief.

Stap 4: Verzenden
Als alles ingevuld is klik je op "verzenden". Als je iets bent vergeten in te vullen kom je terug in het formulier en zie je de melding van de fout bovenaan de pagina (in het
rood). Nadat je bent ingeschreven kom je in een scherm waarop precies staat waarvoor jij je hebt aangemeld. Je kunt ook altijd terug naar jouw inschrijving. Als je
inschrijving goed gelopen is, krijg je een bevestiging van de inschrijving via e-mail opgestuurd. Je kunt nu ook meteen naar jouw inschrijving om de groepsleden verder in te
schrijven.
Stap 5: Groepsleden inschrijven
Je moet nu nog de deelnemers van jouw groep selecteren. Doe dit zo spoedig mogelijk i.v.m. de voorbereidingen.. Dit moet voor de uiterste datum van 1 juni 2018. Ga om
jouw groepsleden in te schrijven naar Scouts Online en log daar eventueel weer in.
Plak de link uit de bevestigingsmail in je adresbalk.
Je komt nu in het gedeelte om "Individuele deelnemers" toe te voegen aan je groepinschrijving
Je krijgt onderstaande scherm. Kies je eigen naam en de functie van je eigen groep

Vul per deelnemer de gegevens in totdat je alle leden hebt gehad.
Jij ontvangt per deelnemer een bevestigings-mailtje dat hij/zij is ingeschreven. Heb je problemen met inschrijven, neem dan contact op met de helpdesk.

