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SOL Account aanmaken
Benodigheden
Om in SOL een account aan te maken, moet je ingeschreven staan bij een Scoutinggroep, zoals de
onze. Hierbij heb je een e-mailadres opgegeven bij je inschrijving welke door de gegevensbeheerder
is ingevuld in onze administratie. Weet je niet zeker op welk e-mailadres je ingeschreven staat? Stuur
dan een mailtje naar je stafleden. Die kunnen dit voor je inzien!

Een account aanmaken
Om vervolgens een account aan te maken, dien je naar https://sol.scouting.nl te gaan. Hier zie je, net
rechts van het midden een kopje “Problemen bij het inloggen?” staan. Hieronder staat een linkje
genaamd “Inlog-account aanvragen”. Druk hierop.

Je komt vervolgens op een pagina waar je enkele gegevens moet invullen:
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Postcode
Land

Deze gegevens moeten overeenkomen met de gegevens die zijn doorgegeven op je inschrijfformulier.
Zodra je deze hebt ingevuld, moet je op “Volgende klikken”. Er wordt dan een mail gestuurd naar het
e-mailadres dat opgegeven is bij de registratie met verdere informatie
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In de mail die je ontvangt staat een link waar je op dient te drukken. Je wordt dan doorgeleid naar
een pagina waar je een gebruikersnaam en wachtwoord op moet geven. Deze gebruik je later om in
te loggen in SOL. Je gebruikersnaam kan je later niet wijzigen, je wachtwoord wel. Druk
vervolgens op opslaan.

Gefeliciteerd. Je account is nu aangemaakt! Je kan nu inloggen door nogmaals naar
https://sol.scouting.nl te gaan en dit keer op de blauwe “Log in” te drukken. Hier moet je dan je
gebruikersnaam en wachtwoord invullen die je bij het registreren hebt ingevuld. Nadat je de eerste
keer ingelogd bent, wordt er ook gevraagd of je akkoord gaat met het privacybeleid van Scouting
Nederland. Om SOL uiteindelijk goed te kunnen gebruiken, dien je dit te doen.
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Gegevens up-to-date houden
Een belangrijk punt in SOL is dat je je gegevens up-to-date houdt. Deze gegevens worden namelijk
gebruikt door zowel de groep, als Scouting Nederland, als contactgegevens. Om je huidige gegevens
in te zien dien je ingelogd te zijn in SOL. Je ziet dan bovenin het scherm een menu staan. Ga via “Mijn
Scouting” naar “Mijn basisgegevens

Je komt nu op een pagina met veel informatie erop. Controleer of deze gegevens correct zijn en wijzig
deze indien nodig.
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