Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht
http://scouting-utrecht.nl

Inschrijven
Vanaf 1 juli kun je je inschrijven voor de trainingen!
Inloggen in Scouts Online
Zorg dat je je inloggegevens bij de hand hebt (heb je deze niet? Dan moet je je nog
even aanmelden);
Ga naar http://sol.scouting.nl;
Klik op 'login';
Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op 'login'.

Je bent nu ingelogd en bevind je in het beginscherm van Scouts Online. Je kunt nu vele van je
eigen gegevens wijzigen, aanpassen en ook jezelf inschrijven voor een activiteit of training.
Inschrijven voor een training
Voor landelijke en/of regionale activiteiten moet je je meestal inschrijven via Scouts Online dit
werkt net zo.
Klik op 'Inschrijven training';
Je ziet nu een lijst met alle trainingen waarvoor je je kan inschrijven. Dit kunnen
landelijke, regionale en trainingen zijn;
Klik op de training van je keuze (let op dat je de goede regio kiest, regio Drie Rivieren
Utrecht);
Een training kan meerdere formulieren hebben. Klik op het juiste formulier om dit in te
vullen;
Vul alle gevraagde gegevens in en verzend het formulier.

Je bent nu voorlopig ingeschreven. Je krijgt hiervan automatisch een bevestigingsmail. In deze
mail staat ook de informatie met betrekking tot de aanbetaling. Je inschrijving wordt pas
definitief wanneer de aanbetaling is ontvangen. Dit moet binnen 14 dagen na de inschrijving zijn
gebeurd, anders wordt je inschrijving geannuleerd.
Belangrijk om op te letten!
1.
2.
3.
4.
5.

Je moet je individueel inschrijven voor de trainingen
Controleer goed of je mail adres klopt, dit voorkomt onduidelijkheden
Schrijf je in met de juiste functie
Schrijf de trainingsmomenten meteen op in je agenda!
Zorg dat je binnen 14 dagen de aanbetaling heb overgemaakt volgens de instructies in
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de bevestigingsmail

Indien je je hebt ingeschreven, ben je verplicht om vooraf een aanbetaling te doen voor
de training(en) die je gaat doen :
SA training en of kamptraining : EUR 20,-Kamptraining : EUR 20,-Teamleiderstraining : EUR 15,-Praktijkbegeleiderstraining : EUR 15,-Je kunt met vragen over inschrijven altijd terecht bij het trainingsteam onder het volgende mail
adres. trainingsadministratie@scouting-utrecht.nl
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