
1 Over Scouts Online 
 
Scouts Online (SOL) is het ledenadministratiesysteem voor alle scoutinggroepen 
in Nederland. Dus ook de Shawano’s maken hier gebruik van om de 
ledenadministratie in bij te houden. 
 
In dit systeem worden de relevante gegevens van de leden opgeslagen. De 
leiding van de eigen speltak en het bestuur van de Shawano’s hebben toegang tot 
deze gegevens, zodat men brieven per e-mail kan sturen en, indien nodig, de 
ouders kan bellen of het verzekeringsnummer van een lid kan opzoeken. Ook 
Scouting Nederland maakt gebruik van deze gegevens, om bijvoorbeeld de 3-
maandelijkse Scouting Magazines te kunnen versturen. 
 
Deze gegevens kunnen door de ledenadministrateur van de eigen speltak of van 
het bestuur kunnen bijgewerkt, na bijvoorbeeld een verhuizing of wijziging van 
telefoonnummer / e-mailadres. Maar het is ook mogelijk om deze gegevens zelf 
te wijzigen, wat vaak de snelste weg is. 
 
Tegenwoordig is het ook mogelijk om in te schrijven voor activiteiten: de leiding 
gebruikt het systeem al enige tijd om leden in te schrijven voor regionale 
activiteiten als de Bever-Doe-Dag en de RSW. Vanaf nu zullen wij als Shawano’s 
het inschrijfsysteem ook vaker in gaan zetten voor activiteiten, om zo de 
papierenstroom te verminderen. 
 
In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 
Hoofdstuk 2:  Inloggen in Scouts Online 
Hoofdstuk 3:   Inschrijven voor een activiteit 
Hoofdstuk 4:  Wijzigen van eigen gegevens 
 
Bijlage I:  Aanmaken van een inlogaccount 
 
Bij vragen of onduidelijkheden bij het werken met Scouts Online, kun je contact 
opnemen met de leiding van de eigen speltak of met de ledenadministrateur van 
het bestuur: ledenadministratie@shawanos.nl. 
 



2 Inloggen in Scouts Online 
 

1. Ga naar http://sol.scouting.nl. 
 

2. Heb je nog geen inlogaccount? Lees dan bijlage I, hierin wordt beschreven 
hoe een inlogaccount kan worden aangemaakt. 

 
3. Heb je al wel een inlogaccount? Vul dan eerst je gebruikersnaam in om in 

te loggen en klik vervolgens op “Log in”: 
 

 
 
4. Nu verschijnt het onderstaande scherm. Vul hier je wachtwoord in en klik 

op “Inloggen”: 
 



 
 
5. Het volgende scherm wordt nu getoond: 
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In dit scherm is het volgende relevant: 
1. De naam van het lid als wie je bent ingelogd. 
2. Inschrijving voor activiteiten (zie ook hoofdstuk 3). 
3. My Scout menu, het aantal items in dit menu is afhankelijk van je functie 

binnen de groep. Iedereen heeft hier de mogelijkheid om de eigen 
gegevens in te zien en te wijzigen. (Zie ook hoofdstuk 4.) 



3 Inschrijven voor een activiteit 
 
Wanneer de Shawano’s Scouts Online gebruiken voor de inschrijving van een 
activiteit, dan zal altijd een directe link naar het inschrijfformulier worden 
gegeven. Heb je deze link? Klik hier dan op, log vervolgens in en ga door naar 
stap 5. 
 
Wanneer je de link kwijt bent, dan kun je via de volgende stappen alsnog het 
inschrijfformulier terug vinden: 
 

1. Kies, nadat je bent ingelogd op Scouts Online, voor de opties ‘Spel’ en 
vervolgens ‘Inschrijven evenementen’: 
 

 
 

 
2. Nu verschijnt het scherm met alle activiteiten waarvoor je je kunt 

inschrijven. Dit scherm toont doorgaans alleen de activiteiten die bedoeld 
zijn voor de eigen speltak. Merk op dat in dit scherm ook landelijke en 
regionale activiteiten terug te vinden zijn. Activiteiten van de Shawano’s 
zijn te herkennen door het woord ‘groep’ in de kolom ‘Bereik’: 

 

 
 

3. Kies nu de activiteit waarvoor je wilt inschrijven, door op de naam van 
deze activiteit te klikken: 

 

 



 
4. Kies vervolgens het juiste inschrijfformulier door hierop te klikken. In de 

meeste gevallen is hier maar één mogelijkheid aanwezig: 
 

 
 

5. Nu ben je uitgekomen bij het inschrijfformulier. Dit formulier kan per 
activiteit verschillen, afhankelijk van welke gegevens er nodig zijn voor 
deze activiteit. Zoals je ziet, zijn een aantal gegevens (zoals de naam en 
speltak) al direct ingevuld. 

 
Vul de overige gegevens in en klik op de knop “Verder”: 

 

 
 

6. Nu verschijnt het controle scherm. Klik hier op de knop “Voltooien” om de 
inschrijving af te ronden: 

 



 
 

7. De inschrijving is nu afgerond. Hiervan wordt een bevestiging per e-mail 
verstuurd. 



4 Wijzigen van eigen gegevens 
 
Voor de Shawano’s is het van belang dat de gegevens in de ledenadministratie 
actueel zijn. Dit geldt niet alleen voor adres- en telefoongegevens, maar ook 
bijvoorbeeld voor het polisnummer van de verzekering. 
 
Gegevens in de ledenadministratie kunnen gewijzigd worden door een mailtje te 
versturen aan ledenadministratie@shawanos.nl. Maar vaak is het sneller om dit 
zelf te doen. Dit werkt als volgt: 
 

1. Kies, nadat je bent ingelogd op Scouts Online, voor de opties ‘Mijn 
Scouting’ en vervolgens ‘Mijn basisgegevens’: 

 
 

 
 

1. Je ziet nu een scherm met jouw gegevens en verschillende tabbladen: 

 
 
De volgende tabbladen zijn hier relevant: 
Basis: Hierop is het mogelijk je naam, telefoonnummers, e-mailadres en 

verzekeringsgegevens te wijzigen. Sla het scherm na het wijzigen 
van de gegevens op met de knop “Wijziging opslaan”. Vervolgens 
zie je rechts onderin dat de datum is gewijzigd: 



 
        
    

 
 
 
Adressen: Hier kun je een adres toevoegen of wijzigen. Wil je alleen een 

adres wijzigen? Klik dan op de straatnaam, wijzig het adres (alleen 
postcode en huisnummer zijn voldoende) en klik op “Voltooien” 

 

 



Bijlage I - Een inlogaccount aanmaken 
 
Het aanmaken van een inlogaccount dient eenmalig te gebeuren en is gekoppeld 
aan een persoon. (Het is dus niet mogelijk om met één inlogaccount de gegevens 
van meerdere leden te wijzigen en/of meerdere leden in te schrijven voor 
activiteiten.) 
 
Voor het aanmaken van een inlogaccount heb je nodig: 

1. Het lidnummer van het lid* 
2. De geboortedatum van het lid. 
3. Een werkend e-mailadres.  

 
* Het lidnummer is te vinden op de Scoutcard en op de wikkel van de 
Scoutingbladen. Wanneer je deze niet hebt, neem dan contact op met de 
ledenadministratie van de Shawano’s: ledenadministratie@shawanos.nl. 

 
Het aanmaken van een inlogaccount werkt als volgt: 
 

1. Ga naar http://sol.scouting.nl geklikt is op de “Login” knop, verschijnt 
onderstaand scherm. Klik hier op de link “Inlog-account aanvragen”: 

 

  
 

2. Klik in het scherm dat nu verschijnt op “Volgende”: 
 
 

 
 
 

3. Voer vervolgens het lidnummer en de geboortedatum in van het lid en klik 
op “Volgende”. 

 
 



4. Nu is het mogelijk om een gebruikersnaam, wachtwoord (2x) en E-
mailadres op te geven. Vul al deze gegevens in en klik op “Volgende” 

 
5. Er wordt nu een e-mail verstuurd aan het opgegeven mailadres. Volg de 

instructies in deze e-mail, om het gebruikersaccount te activeren. 
 

6. Nadat dat instructies in de e-mail zijn uitgevoerd, is het inlogaccount te 
gebruiken. Ga terug naar hoofdstuk 1 van deze handleiding om te zien hoe 
je kunt inloggen. 


