
Zo log je in op de 
website 

www.soroptimist.be 
 

http://www.soroptimist.be/


1. Open je webbrowser 
 
 
 
 



2. Surf naar www.soroptimist.be 

http://www.soroptimist.be/


3. Kies je taal 



4. Klik op “Login” 



5.Als je je paswoord niet kent, klik op 
“Paswoord vergeten ?” 



6. Vul je e-mail adres in zoals je het 
opgaf voor de directory en klik op 

“Stuur nieuw paswoord” 



7. De computer controleert je e-
mailadres en indien het geregistreerd 
staat krijg je in je mailbox een nieuw 

paswoord toegestuurd. 



8.Ga naar de mailbox van het 
gebruikte e-mail adres om het 

paswoord te kennen. 



9. Ga  terug naar de webbrowser en 
login met het e-mail adres en het 

paswoord. 



10. Welkom op de site voor de leden 
van SI Belgium 



11. Verander uw paswoord naar uw 
eigen paswoord waarmee U bij uw 

volgend bezoek kan inloggen. 



12. Geef uw nieuw paswoord, herhaal 
uw nieuw paswoord en sla het op. 



13. U kan nu de site verkennen en een 
volgende keer inloggen met uw nieuw 

paswoord. 



14. Mogelijke problemen : 
1. Ik ken het e-mail adres niet waarmee ik moet 

inloggen. 
Antwoord : Consulteer gele boekje of  contacteer de secretaresse van 
uw club. Zij zal het U bezorgen. 

 

2. Mijn e-mail adres in de directory is fout. 
Antwoord : Contacteer de secretaresse van uw club en laat uw juiste 
e-mail adres registreren.  Daarna kan U een nieuw paswoord 
aanvragen aan de computer en inloggen. 
 

3. Ik heb geen e-mail adres. 
Antwoord : Contacteer de webmaster.  Zij zal U een login en paswoord 
bezorgen.  Let op, noteer deze login goed, want U kan geen nieuw 
paswoord aanvragen via de link “Paswoord vergeten ?” 

 

 

 



14. Vaak gestelde vragen : 

3. Ik heb geen e-mail adres. 
Antwoord : Contacteer de webmaster.  Zij zal U een login 
en paswoord bezorgen.  Let op, noteer deze login goed, 
want U kan geen nieuw paswoord aanvragen via de link 
“Paswoord vergeten ?” 

 



15. Hotline 

 

Webmaster.sib@soroptimist.be 

 

 

 

mailto:Webmaster.sib@soroptimist.be

