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Ledenadministratie van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome 

Beste leden, 

Hier een stapsgewijze uitleg van alle schermen van de ledenadministratie. Mocht je 
ergens niet uit komen, Ella Kruzinga van de ledenadministratie en Titia Meuwese als 
webbeheerder helpen je graag als je problemen tegenkomt. 
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Inloggen 
Alle hoofdleden krijgen vandaag een nieuw wachtwoord, inloggen gaat met e-mail adres 
en wachtwoord: klik op het poppetje aan de rechterkant: 

 

Dan wordt gevraagd e-mailadres en wachtwoord in te vullen: 

 

Ben je je wachtwoord vergeten, klik dan op de knop wachtwoord vergeten en er gaat 
een nieuw wachtwoord naar je e-mailadres.  

Het wachtwoord is willekeurig gegenereerd. Je kunt het wijzigen bij inloggegevens 
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Klik op inloggegevens, vul nog eenmaal het huidige wachtwoord (of het net 
toegezonden vervangende wachtwoord) in en wijzig het in een nieuw wachtwoord. 

Heb je problemen met het inloggen of het wijzigen van het wachtwoord: neem dan 
contact op met de webbeheerder. Je ziet hier ook je lidnummer en of je als hoofd- of als 
partnerlid staat geregistreerd. Gegevens van partnerleden staan bij partnergegevens.  

Je gegevens in het dashboard 
Kijk alsjeblieft na of je gegevens kloppen. Het is best mogelijk dat er fouten geslopen zijn 
in het gegevensbestand. Ze staan bij adresgegevens, inloggegevens en 
partnergegevens. Kloppen de gegevens niet en lukt het niet om ze aan te passen, neem 
dan contact op met de ledenadministratie. 

Adres 
Als je op adres klikt verschijnen de adresgegevens. Kloppen ze niet, dan kun je dit 
verbeteren door op Bewerken te klikken. Dan verschijnt het volgende scherm: 

 

 

Je kunt je adresgegevens hier aanpassen. Telefoonnummer is niet verplicht, wel soms 
handig voor de ledenadministratie. Als je het e-mailadres wilt wijzigen, mag het geen e-
mailadres zijn dat al door iemand anders wordt gebruikt. 

mailto:webbeheer@pelgrimswegen.nl
mailto:ledenadministratie@pelgrimswegen.nl


3 instructie ledenadministratie website 
 

Inloggegevens 
Bij inloggegevens kun je je wachtwoord wijzigen: zie boven bij Inloggen. 

 

Partnergegevens: 

 

Je ziet hier lidnummer, status partner en de adresgegevens van het partnerlid. Die kun je 
hier ook wijzigen. Nota bene: partnerleden krijgen dus geen brief met een eigen 
wachtwoord om gegevens aan te passen. Dit loopt altijd via het hoofdlid. 

 

 

Als je (nog) een partner wilt registreren, dan kan dat nu hier. Per hoofdlid kun je zelf maar 
één partner lid maken. Wil je met meer reisgenoten op pad gaan, neem dan contact op 
met de ledenadministratie. 

Nieuwsbrief 

 

Je kunt hier opgeven of je wel of geen Nieuwsbrief wilt ontvangen. 
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Lidmaatschap 

 

Voor het geval je je lidmaatschap zou willen opzeggen kun je deze pagina gebruiken. 
Neem contact op met de ledenadministratie als een hoofd- en partnerlid niet 
tegelijkertijd willen opzeggen. 

Tochten 

 

Hier kun je opgeven dat je op pad gaat of bent aangekomen. Als je een blog hebt, 
kunnen we ook een link maken op de pagina pelgrimsverhalen, zodat je verhaal goed te 
volgen is. Als je niet wilt dat op de website te zien is dat je lang niet thuis bent, geef dan 
als vertrekpunt niet je woonplaats maar een officieel routestartpunt op, Amsterdam, 
Maastricht, of Nijmegen..  

Winkel 
In de winkel, alleen voor leden toegankelijk, kun je artikelen bestellen. Bij afrekenen zie je 
de adresgegevens staan die we van je hebben. In het volgende scherm zie je de 
gegevens nogmaals staan. Klopt je adres niet, ga dan naar je adresgegevens in je 
account en wijzig daar je adres! Mocht je een verzendadres willen dat afwijkt van je eigen 
adres, neem dan contact op met de ledenadministratie. 
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Twee velden worden op dit moment verder niet gebruikt: 

Betaalgegevens 

Dit wordt op dit moment niet gebruikt. Je bankgegevens worden alleen in het 
boekhoudprogramma geregistreerd. Als je banknummer wordt gewijzigd, neem dan svp 
contact op met de ledenadministratie. 

 

 

Je kunt hier je gegevens over je sociale media opgeven. Deze gegevens worden op dit 
moment echter nog niet gebruikt. 
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