Handleiding IKwatersport platform – De Watersportdag
inloggen, sessies aanmaken en insc hrijvingen beheren in het online inschrijfsysteem

Elke club kan zich inloggen via de website: http://admin.ikwatersport.be

1. Account aanmaken
Om in te loggen ga naar http://admin.ikwatersport.be en vul uw login-gegevens in.
Heeft u nog geen account? Ga dan naar http://admin.ikwatersport.be en druk vervolgens op “Vraag
account aan”.

Na het ontvangen van uw logingegevens via mail kan er ingelogd worden op het platform.
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1.1.

Clubinstellingen wijzigen

1.1.1. Wachtwoord wijzigen
Druk rechtsboven op uw club. Vervolgens kan u wachtwoord veranderen kiezen. Door uw huidig
paswoord en nieuw paswoord in te voeren verandert u het paswoord.

1.1.2. Clubgegevens aanpassen/controleren
Druk links op beheer  Clubgegevens
Vul alle velden in of controleer of ze correct zijn ingevuld.
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2. Sessie aanmaken
Druk op Home  Sessies  Sessie toevoegen  Watersportdag

Doorloop de verschillende stappen en vul overal de informatie van uw sessie in.
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Opmerking: U kan extra informatie vragen aan de deelnemers door “Extra velden” aan te maken. Er
zijn 6 verschillende vragen die u extra kan toevoegen:
1. Kort antwoord: Open vraag met klein tekstvlak
2. Lang antwoord: Open vraag met lang tekstvlak
3. Drop Down: Na het stellen van de vraag kunnen deelnemers het juiste antwoord kiezen in
antwoordbalk.
4. Meerkeuze – 1 antwoord: Laat deelnemers 1 antwoord uit meerdere antwoorden kiezen
5. Meerkeuze – Meerdere antwoorden: Laat deelnemers meerdere antwoorden kiezen
6. Akkoord: Laat deelnemers akkoord gaan met iets vooraleer ze inschrijven

3. Deelnemerslijst bekijken
In enkele klikken kan u de deelnemerslijst per sessie raadplegen. Dit kan gebruikt worden om op de
dag van uw evenement snel de aanwezigheden te controleren of om op voorhand de gegevens te
raadplegen van uw deelnemers zoals leeftijd, geslacht, …
Druk op Home  Sessies  Sessie waarvan u deelnemers wil zien  Uw overzicht is nu zichtbaar

De deelnemerslijst kan u exporteren door op Excel (of andere optie) te drukken.
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