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Dojo: Industrielaan 2, 8820 Torhout
Rek nr: BE03 9731 7159 8084 (Argenta)
Mail: infojct@hotmail.com
Website: www.jctt.be

Beste Leden,
Ieder lid heeft de mogelijkheid zijn persoonlijke gegevens in te kijken in het ledenbestand van Judo
Vlaanderen.
Ben je jonger dan 18 jaar dan kan je er niets aan wijzigen. Als je er foutieve gegevens vindt
contacteer je uw clubsecretaris om deze te laten verbeteren. Ook elke gegevenswijziging, vb nieuw
adres of mailadres, moet via uw clubsecretaris aangepast worden. Gelieve dergelijke wijzigingen
dan ook zo snel mogelijk te melden aan de clubsecretaris.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan ieder lid zijn eigen gegevens zoals adres of mailadres verbeteren
of beheren. Ieder lid is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem ingebrachte of
doorgegeven gegevens. Dit mag natuurlijk ook nog altijd door deze gegevens door te geven aan de
secretaris om aan te passen.
Hoe u moet inloggen om uw gegevens te raadplegen wordt hieronder beschreven.
Om in te loggen heb je uw lidnummer en uw wachtwoord nodig.
Uw lidnummer vind je op de achterkant van uw lidkaart.

Om voor de eerste keer in te loggen ga je naar de website van Judo Vlaanderen.
Rechts bovenaan vind je een blauwe strook met de knop login leden, klik daarop.

Een nieuw tabblad wordt geopend.

vzw Judoclub Tori: Voorzitter: Dirk Ramon 050/ 21 44 88; Penningmeester: Geert Decloedt 0479 66 86 18
Secretaris: Rik Vinckier 050/ 21 42 30; Hoofdtrainer: Dirk Steelandt 050/ 21 66 00
e-mail infojct@hotmail.com website www.jctt.be

Aangezien het de eerste keer is dat je wenst in te loggen heb je nog geen wachtwoord.
Om een wachtwoord te bekomen klik je op “wachtwoord vergeten of nieuw aanvragen”.

Vul uw lidnummer en uw mailadres in en klik op de rode knop.
LET OP: het mailadres moet dezelfde zijn als opgegeven bij inschrijving.
Weet je niet meer welk mailadres je opgegeven hebt vraag het aan de secretaris, hij kan dit
opzoeken voor U.
Nu ontvang je een mail op het opgegeven mailadres met een link om uw nieuw wachtwoord te
tonen.

Klik op de link en je wordt doorverwezen naar een webpagina met uw nieuw wachtwoord.
Met dit wachtwoord kan je nu inloggen.
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Na inloggen kan je het wachtwoord naar eigen wens wijzigen.
Om dit te doen klik je linksboven op “Wachtwoord wijzigen”

Vul uw nieuw wachtwoord in, in beide vakjes en klik op “nieuw wachtwoord nu instellen”

Uw nieuw wachtwoord in nu actief.
Had je vroeger al eens ingelogd en weet je je wachtwoord nog, geen probleem werkt nog perfect.
Ondervind je toch problemen, vraag dan een nieuw paswoord aan zoals hierboven beschreven.
Geraak je er echt niet uit laat het ons gerust weten. We helpen je graag.
JC TORI TORHOUT.
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