Handleiding Scouting Online (SOL)
Inleiding
Scouting Online, oftewel SOL, is een online systeem waarin voor alle leden van Scouting Nederland,
dus ook voor alle leden van Scouting Mondriaan, de gegevens worden opgeslagen. Je kunt dan
denken aan naam, geboortedatum, adres maar ook telefoonnummers en e-mailadressen.
Het is voor elk lid (of de ouders van een jeugdlid) mogelijk om zelf in te loggen in dit systeem en daar
de gegevens up-to-date te houden.
Wij zijn ermee bezig ook het zogenaamde gezondheidsformulier in dit systeem op te nemen, maar
voorlopig houden we daarvoor nog de schriftelijke variant aan. Let op: het veranderen van belangrijke
gegevens in SOL zorgt er niet voor dat de gegevens die bekend zijn bij de leiding (via het
gezondheidsformulier) aangepast worden en andersom! We raden daarom iedereen aan om in SOL
alles zelf te veranderen en de verandering aan de (bege)leiding door te geven via e-mail.
Inloggen
Stap 1: Ga naar sol.scouting.nl. Je komt op de volgende pagina:

Als je nog geen account hebt ga dan naar stap 2a op de volgende pagina.
Als je wel een account hebt ga dan naar stap 2b op de volgende pagina.

Scouting Mondriaan ● Barchman Wuytierslaan 43 ● Amersfoort
postadres: Dintelstraat 25 ● 3812 KL Amersfoort
secretaris@scoutingmondriaan.nl ● www.scoutingmondriaan.nl
kvk 32149922 ● IBAN: NL85INGB 0007874114

Stap 2b
Stap 2a

Stap 2a: Als je geen account hebt, vraag dan een
account aan via de link ‘Inlog-account aanvragen’ (net
onder de ‘Log in’ knop). Dit is eenmalig nodig.

Stap 2b: Log in met je geregistreerde gegevens:

3. Ga naar ‘Mijn basisgegevens’ onder ‘Mijn Scouting’:

4. Kijk de bestaande informatie in en wijzig deze of vul deze naar wens aan. Vergeet niet op de
knop ‘Wijzigingen opslaan’ te klikken!

Tip: als u niet wilt dat een telefoonnummer zichtbaar is voor andere personen, met
uitzondering van de gegevensbeheerders van Scouting Mondriaan, vink dat het vakje
‘Geheim’ aan achter het desbetreffende telefoonnummer!
Zo kunt u zelf de belangrijkste gegevens up-to-date houden! Voor vragen kunt u een e-mail
sturen naar ledenadministratie@scoutingmondriaan.nl onder vermelding van ‘SOL’.

Naast de basisgegevens in SOL is ook het portretrecht in SOL opgenomen. U kunt hier zelf
wijzigingen in aanbrengen, maar houdt er rekening mee dat deze informatie door de leiding slechts
eenmaal per jaar doorgenomen wordt. Wilt u gedurende het jaar veranderingen aanbrengen in het
portretrecht deel dit dan, bij voorkeur schriftelijk, mee aan de desbetreffende (bege)leiding!
Stap 1: klik op Mijn Scouting – Mijn basisgegevens. Het volgende scherm wordt getoond:

Stap 2: Klik op ‘aanvullende gegevens’. Het volgende scherm verschijnt:

Op dit scherm kunt u wijzigingen aanbrengen. Let op: ‘nee’ betekent geen bezwaar, ‘ja’ betekent
bezwaar. Ook kunt u een toelichting opnemen of deze aanpassen.
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