
Hulp bij het inloggen

Deze website Veluwse Geslachten is dinsdag 23 februari 2021 live gegaan. Een van de 
wijzigingen op de vernieuwde site betreft de inlogprocedure.

Voor de eerste keer inloggen

De inlogprocedure is compleet gewijzigd t.o.v. de oude website. Het is voor u als lid niet 
langer noodzakelijk om inlogcodes aan te vragen. U kunt zelf uw wachtwoord aanmaken en 
naar behoefte wijzigen.

De nieuwe procedure als u voor de eerste keer inlogt, is als volgt:

 Open de website www.veluwsegeslachten.nl

 Klik op de knop “Inloggen” rechtsboven in de blauwe balk (links naast het 
zoekvenstertje). Als u daarop klikt, komt u in een inlogscherm.

 Vul uw e-mailadres in. Let op: dit moet het e-mailadres zijn waarmee u bekend bent 
bij onze ledenadministratie. De nieuwe website is namelijk gekoppeld aan de 
ledenadministratie en er wordt direct gecheckt of u bekend bent als lid. Als u nog niet 
eerder bij de nieuwe website bent ingelogd, wordt eenmalig gevraagd om uw 
lidnummer.

 Vul uw lidnummer in. Als de combinatie van e-mailadres en lidnummer klopt, wordt 
u in de gelegenheid gesteld een wachtwoord in te geven. Dit wachtwoord mag u zelf 
bedenken. Het hoeft dus niet het wachtwoord te zijn waarmee u op de oude website 
moest inloggen.

 Vul een door u zelf bedacht wachtwoord in. De eerste keer moet u het wachtwoord 
2x invullen. Dit wachtwoord wordt (onherkenbaar gemaakt) opgeslagen in de 
ledenadministratie VVG.
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 Klik op Inloggen.

 U krijgt nu de melding dat u bent ingelogd. Dat is dan zichtbaar rechtsboven in de 
blauwe balk; daar is de knop “Inloggen” veranderd in “Mijn gegevens/Uitloggen”. 

Normale inlogprocedure

Alle volgende keren dat u inlogt, hoeft u alleen uw e-mailadres en het door u gekozen 
wachtwoord in te vullen.

Wachtwoord aanpassen

Nadat u bent ingelogd, kunt u via “Mijn gegevens” (rechtsboven in de blauwe balk) 
doorklikken naar de pagina Mijn gegevens. Daar ziet u met welke gegevens u bij ons bekend
bent. Daaronder heeft u ook de mogelijkheid uw wachtwoord aan te passen, indien en 
wanneer u dat wilt.

Wachtwoord vergeten

Ook de procedure “Wachtwoord vergeten” is aangepast. Het is niet langer noodzakelijk via 
een formulier een nieuw wachtwoord aan te vragen. Na het invullen van uw e-mailadres kunt
op de knop “Wachtwoord vergeten” klikken.

Als u al op de knop “Ga verder” zou hebben geklikt, kunt u vanuit het volgende scherm via 
de knop “Terug” weer hier terechtkomen.

Door te klikken op de knop “Wachtwoord vergeten?” wordt u een e-mail toegestuurd met een
link. Via die link wordt u in de gelegenheid gesteld een nieuw wachtwoord aan te maken.
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Tot slot

Lukt het met deze aanwijzingen nog steeds niet om in te loggen, stuur dan een email naar 
info@veluwsegeslachten.nl. Samen komen we er dan ongetwijfeld uit.
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