Voor je begint:
- Je schrijft met 1 profiel verschillende zwemmers in. (1
ouder/verantwoordelijke kan verschillende kinderen inschrijven).
- De profielbeheerder is de verantwoordelijke voor de zwemmer of de
zwemmer zelf als deze meerderjarig is en toerekeningsvatbaar is.
- Je kan meerdere verantwoordelijken koppelen aan 1 profiel (bv partner,
oma, begeleider). Zij ontvangen dan ook de communicaties van BOAS.

1 Registreren
De persoon die registreert is de profielbeheerder (+18 en toerekeningsvatbaar)

Je zal een bevestigingsmail krijgen.
-

Klik op de link in de mail om je mailadres te bevestigen. Als je een anti-virus gebruikt
kan het zijn dat hij deze link wil controleren en dat je na een minuut nog eens moet
klikken op deze link.

2 Invullen van de contactgegevens van de profielbheerder.
stap 1. Gegevens van de profielbeheerder. Vul jouw persoonlijke gegevens in.
Klik op ‘gegevens aanvullen’

Vul je persoonsgegevens verder in.

Vul verder op dezelfde pagina je contactgegevens in:
- Vergeet niet aan te vinken als dit het mailadres is waarop we je het best kunnen
contacteren
- Lees de algemene voorwaarden en vink deze aan
- Klik op “BEWAAR mijn gegevens”

stap 2. Gegevens leden:
- Kies of je de gegevens wil invullen van de zwemmer (met een beperking) of
een meezwemmer (ouder/familielid/kennis/begeleider)

Vul in:
-

Voornaam
Familienaam
Rijksregisternummer
Selecteer geslacht
Klik op ‘voeg toe’

Stap 3: vul verder de gegevens in van de zwemmer:
Klik op “Ga verder”
Als je met meerdere zwemmers wil inschrijven vanuit jouw profiel, selecteer je verder een
nieuwe zwemmer toe. Vul de gegevens in en klik om verder te gaan op ‘voeg toe”. Je kan zo
elke zwemmer of meezwemmer zijn gegevens apart invullen.

Je moet de verschillende pagina’s invullen. De laatste is een overzicht voor je alles kan
indienen.

-

Het overzicht van de lidgelden is enkel ter info. Pas wanneer je effectie gestart bent
met zwemmen wordt dit door ons intern ingevuld. Je zal hiervan dan een
bevestigingsmail krijgen.
Kies een zwemles. Het is niet erg als het uur niet volledig juist is, het belangrijkste is
dat je de juiste stad en dag in de week kiest.
Wil je 2 keer per week komen zwemmen, dan mail je dit naar info@boasvzw.be . Wij
bekijken dan met de trainers of dit mogelijk is.
Als je gegevens volledig ingevuld zijn, zal de bol in het groen komen te staan.

-

Selecteer wat de relatie is met de zwemmer als de profielbeheerder.
Klik daarna op “OPSLAAN & naar volgende stap”

-

Wij vragen om zeker 1 extra contactpersoon op te geven zodat we in geval van nood
snel iemand kunnen verwittigen. Deze persoon mag niet de profielbeheerder zijn of
de zwemmer zelf. Klik op “Contacten aanvullen” om de extra contactpersoon in te
vullen.

-

De eerste contactpersoon is de profielbeheerder
Klik op “terug naar stappenoverzicht” als je klaar bent.

-

Vul verder de persoonsgegevens in van de zwemmer
Mailadres en GSM van de zwemmer is niet verplicht om in te vullen

-

Vul verder de overige gegevens in:
o Kortingskaart. De steden Kortrijk, Roeselare, Gent en Brussel werken met
kortingskaarten. Klik op “meer info” voor meer uitleg hieromtrent.
o T-shirt Maat (enkel ter informatie)
o Klik daarna op “Opslaan en naar de volgende stap”

-

Als je familie, vrienden of begeleider bent van de zwemmer en ook wil zwemmen
tijdens de lessen, dan vink je dit aan.
Als de zwemmer zelfstandig kan zwemmen zonder hulmpmiddelen en dus
waterveleilig is, dan vink je dit aan.
Bij het zwemniveau kan je kiezen tussen recreatief of competitief. Competitief wil
zeggen dat je uitgenodigd zal worden om deel te nemen aan wedstrijden. De
wedstrijden zijn meestal op zondagnamiddag
Bij “heeft u een classificatie” kan u lezen wat een classificatie juist is en waarom we
dit nodig hebben bij wedstrijden. Indien je een classificatie wenst kan je dit laten
weten via info@boasvzw.be .
Als alles ingevuld is klik je op “Opslaan en naar de volgende stap”

Op het laatste pagina vragen we jullie om zo correct mogelijk de informatie te geven over de
zwemmer met een beperking. Voor iedereen zijn veiligheid vinden we het als club belangrijk
dat we over correcte informatie beschikken. Deze informatie is strik confidentieel en wordt
enkel voor onze werking geconsulteerd.
- Welke beperking heeft de zwemmer?
- Geef meer uitleg over de pathologie. Als je bepaalde aandachtspunten wil
beschrijven, dan is dit hier mogelijk.
- Heeft de zwemmer epilepsie?
- Welke medicatie neemt de zwemmer?. Dit gaat over medicatie die belangrijk is of
misschien moet genomen worden tijdens het zwemuur.
- Als alles ingevuld is klik je op “Opslaan en naar de volgende stap”

De laatste stap is een pagina waar alles nog eens op staat samengevat.
Als er iets niets juist zou zijn, kan je navigeren tussen de verschillende pagina’s door terug op
de groene bollen te klikken. Denk eraan om bij het wijzigen van gegevens telkens op
“Opslaan en naar de volgende stap” te klikken.

Als alles juist is klik je op “bevestigen”. Je bent er bijna!

De zwemmer staat klaar om in te dienen.
- Klik op “indienen”
- je kan de zwemmer steeds verwijderen of de gegevens aanpassen als je terug zou
inloggen.

Je zwemmer komt nu op onze wachtlijst terecht. Je moet een mail krijgen van je
REGISTRATIE van je inschrijving. Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op via
info@boasvzw.be
We contacteren je van zodra er plaats is in onze zwemclub. Lidgeld moet slechts betaald
worden nadat je effectief bent gestart met zwemmen

