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Login 
 Ga naar ledenbeheer.be 

 Klik op inloggen (of ga rechtstreeks naar ledenbeheer.be/admin) 

 

 Geef je emailadres en wachtwoord op (je browser kan deze opslaan) 

 LET OP: Wachtwoord vergeten? Klik op ‘wachtwoord vergeten’ en check je emails. 

https://www.ledenbeheer.be/
https://www.ledenbeheer.be/admin
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Profiel 
 Eenmaal ingelogd kom je op het dashboard. Op het dashboard kan je snel zien voor 

welke cursussen en activiteiten jouw kinderen zijn ingeschreven en wanneer de eerst 
volgende vergadering/activiteit plaatsvindt. Je ziet je al dan niet betaalde kostennota’s 
(gelieve de openstaande/verlopen kostennota’s steeds snel af te handelen). 

 Kies nu voor profiel in de menu aan de linkerzijde. 

 

Extra mailadressen toevoegen 
 Wens je extra mailadressen toe te voegen, die steeds op de hoogte moeten gebracht 

worden van activiteiten (Swimming Classes/Moving Classes/Sports Classes). Voeg ze 
hier toe (1). Vergeet nadien niet op te slaan (helemaal onderaan, de knop ‘gegevens 
opslaan’) (4). 

Wijzig verkeerde naam of geboortedatum 
 Heb je bij het aanmaken van je account of bij het toevoegen van gezinsleden een 

verkeerde naam of geboortedatum opgegeven. Dan kan je dit hier wijzigen (2). 
Vergeet nadien niet op te slaan (helemaal onderaan, de knop ‘gegevens opslaan’) (4). 
OPGELET: Gezinsleden verwijderen kan tot op heden nog niet! 

Wachtwoord wijzigen 
 Indien je je wachtwoord wenst te wijzigen kan dit hier (3)! 
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Fiscale attesten 
 Wanneer je in de menu ‘attesten’ selecteert, kom je op volgend scherm. Hier kan je van 

het lesgeld een attest downloaden. Deze zijn opgemaakt in overleg met alle 
mutualiteiten en worden dus overal aanvaard. 
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Communicatie / Mailing 
 Wanneer je in de menu ‘Communicatie’ selecteert, krijg je toegang tot volgend scherm. 

Hierop kan je steeds alle mails raadplegen, die wij versturen vanuit ledenbeheer, 
omtrent activiteiten en andere algemene informatie -> Je hebt dus vanaf heden altijd 
toegang tot alle data, rekeningnummers en informatie die ooit verstuurd is. 
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Kalender / Jaarplanning 
 Wanneer je in de menu ‘kalender’ selecteert, kom je op volgend scherm. Hier kan je 

steeds per dag zien welke activiteiten doorgaan en dit voor elk van uw kinderen (elk 
heeft zijn eigen kleur). 
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