Inschrijving via Stamhoofd
In deze handleiding leggen we uit hoe je je zoon kan inschrijven in Stamhoofd. Nadat je een account hebt
aangemaakt, kan je eenvoudig de gegeven van je zoon invullen en aanpassen. Zo beschikt de leiding steeds over upto-date informatie.
Stap 1: Maak een account aan
Om de website te gebruiken, moet je eenmalig een account aanmaken. Met dit account kan je dan de gegevens van
je zoon (of zonen) invullen.
Let op: zorg dat je de login gegevens goed bijhoudt

Stap 2: Klik op “Lid inschrijven”

Stap 3: Vul de gegevens in

Stap 4: Kies de tak
Normaal gezien wordt de tak automatisch toegekend op basis van de geboortedatum. Moest deze tak niet kloppen,
stuur dan even een mailtje naar ons (groepsleiding@tarcitius.be) en we passen het aan.

Stap 5: Voeg de ouders toe
Vul in deze stap de gegevens van alle ouders in (plus-ouders mogen ook, dan kunnen zij de gegevens ook
aanpassen).

Stap 6: Voeg een reserve contactpersoon toe

Stap 7: Vul de steekkaart in
Vul hier de medische gegevens in van je zoon. Deze gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

Stap 8: Schrijf nog een zoon of voltooi de inschrijving

Stap 9: Duid aan of je zoon over een Vrijetijdspas beschikt
Indien je zoon over een vrijetijdspas van de stad Geel beschikt, mag je dat hier aanvinken. Zo zorgen wij voor een
vermindering van het lidgeld. Meer info over de vrijetijdspas vind je via deze link: https://www.geel.be/vrijetijdspas
Gelieve ook nog een foto van de vrijetijdspas te sturen naar groepsleiding@tarcitius.be

Stap 10: Betaal het lidgeld
U kan het lidgeld (€40) gemakkelijk betalen door de QR-code te scannen met uw bank-app. U mag ook een aparte
overschrijving doen naar ons rekeningnummer (BE45 4144 1830 8189), met als vermelding “Lidgeld + naam lid”

Wanneer u nu aanmeld, vind u een overzicht terug van de ingeschreven leden en de afrekeningen.

Indien er iets niets lukt of je zit met vragen, mag je steeds een mailtje sturen naar groepsleiding@tarcitius.be

Alvast bedankt!

