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 Handleiding inschrijven ploegen 

#RSW_NVF 
 
Deze handleiding beschrijft de inschrijfprocedure voor ploegen in Scoutsonline. In Scoutsonline 
worden de ploegen in twee stappen ingeschreven door een contactpersoon.  
Deze handleiding is gemaakt aan de hand van de inschrijving voor de LSW2013. Het kan zi jn dat er 

nog referenties naar verwijzen. Lees daarom ipv LSW, 2013 dus RSW, 2014. 
 
Wie kan de contactpersoon van een ploeg zijn?  
De contactpersoon van de ploeg is:  

 Lid van scouting Nederland  

 Minimaal 18 jaar of ouder  

 Is houder van (of in SOL gemachtigde voor) de giro-/bankrekening waarvandaan de 
deelnemersbijdrage wordt voldaan  

 Kan in Scouts online de deelnemers selecteren. Je kan dit controleren door in te loggen op de 
site www.sol.scouting.nl (zie STAP 1 van de Handleiding), onderaan de pagina te klikken op 
de knop “Mijn groep”, en vervolgens in de tabs te klikken op “Deelnemers”. Je krijgt dan een 
lijst te zien van alle scouts die je kan selecteren. Als de goede deelnemers daar niet bij staan 

kan je nog proberen om te wisselen van rol (zie STAP 2a van de Handleiding).  
 
Als je niet aan bovenstaande vereisten voldoet loop je vroeger of later tijdens de inschrijving op een 
blokkade. 
 
Hoe schrijf ik een ploeg in?  

Zoals al aangegeven wordt een ploeg in 2 stappen door de contactpersoon ingeschreven: in de eerste 
stap wordt de contactpersoon ingeschreven in de 2e stap de ploegleden. De deelnemers schrijven 
zichzelf dus NIET in! De formulieren voor de individuele inschrijvingen onder stap 2 worden 
opgeroepen vanuit het hoofdformulier onder stap 1.  
Stap 1, Inschrijving contactpersoon:  

Door het contactpersoon van de ploeg worden de algemene gegevens van de ploeg 

ingevoerd in het formulier “RSW 2013 inschrijving van contactpersoon”. Met dit formulier wordt 
ook de betaling voor de gehele ploeg geregeld. In dit formulier wordt tevens aangegeven uit 
hoeveel deelnemers de ploeg bestaat.  

Stap 2, Inschrijving individuele deelnemers:  
Na stap 1 worden door hetzelfde contactpersoon de individuele deelnemers ingeschreven. 
Met dit tweede formulier (per deelnemer) worden onder andere medische en dieetgegevens 

opgegeven.  
 

Hieronder wordt stap voor stap aangegeven hoe je de deelnemers inschrijft. Mocht je er ondanks deze 
handleiding niet uitkomen stuur dan een email naar rsw@ scoutingnvf.nl.  
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STAP 1 : Inloggen op de Scouting Nederland site  

- Ga op internet naar www.sol.scouting.nl  
Je komt dan op de onderstaande site: 

 
 
 
STAP 2: Inloggen op Scout Online  
- Vul je gebruiksnaam in (als je geen login hebt op de site kan je die met je lidnummer aanvragen)  

- Klik op de knop “Log In” 
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- Vul nu je wachtwoord in  
- Klik op de knop inloggen 

 

 
 
 
STAP 2a: Zorg dat je onder de juiste rol bent ingelogd  
- Check of je onder de juiste rol bent ingelogd (sommige mensen zijn bijvoorbeeld zowel 
gegevensbeheerder als penningmeester), en pas dit aan indien nodig. 
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STAP 3 : Selecteer het evenement RSW 2014  
- Klik in het menu op “Mijn Scouting”  
- Klik onder spel op "Inschrijven evenementen” 

 
 
 
- Klik nu op "#RSW_NVF 2014" 

 
 
 
STAP 4: Selecteer inschrijfformulier contactpersoon  
- klik op het formulier "RSW 1 Aanmelding door contactpersoon”  
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STAP 5 : Invullen formulier “RSW 2013 Aanmelden door contactpersoon” 
- SOL zal automatisch je contact gegevens invullen. 

- Geef in het invulveld op hoeveel scouts je in totaal wilt opgeven.(Tel alle Paroba’s dus bij elkaar!)  
 

 
 
- Controleer de contactpersoon en betalingsgegevens! 
 

 
 
 
Klik op Voltooien om verder te gaan met de inschrijving van Individuele deelnemers! 
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Het inschrijven van Individuele Deelnemers 
Als alles goed is gegaan zie je nu het onderstaande scherm. 

 

 
 
 
Klik nu op “individuele inschrijvingen toevoegen” 

 
 
- Klik op “Deelnemer toevoegen” 
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- Je krijgt nu een lijst te zien met leden van je eigen groep. 
- Doormiddel van het filter kan je filteren op je eigen speltaknaam en jeugdlid (Hier Istari)  
  Of gebruik de naam van de deelnemer. 

- Klik op zoek! 

 
 
- Selecteer de leden die je wilt inschrijven. 
- en klik op “Volgende” 
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- Controleer eerst de naam van de scout (Bovenste rode pijl) 
- Vul dan de Plaats van de groep in 
- De Themanaam van de Paroba van de deelnemer.(Groene pijl) 

- Geef zijn/haar functie op en geef indien nodig bijzonderheden op. 
- Het noodnummer kan je eigen nummer zijn of dat van de ouder. 

 
 

- Door op volgende te klikken komt de volgende deelnemer in beeld. 
- Herhaal alle stappen totdat je alle deelnemers ingeschreven hebt 
 
Als laatst krijg je een samenvatting van alle deelnemers. 
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Wijzigen gegevens in een inschrijving (indien gewenst / noodzakelijk)  
- Als je na de inschrijving bepaalde gegevens wilt wijzigen dan kan dat altijd.  
- Je logt weer in.  
- Ga weer naar "Mijn Scouting"  

- Klik onder spel op "Mijn inschrijvingen"  
- Klik nu op het formulier “RSW inschrijving door contactpersoon” en je komt weer terug in je 
inschrijfformulier.  
- In het formulier kan je nu de gewenste wijzigingen maken. 


