Aanvragen toegang (account) nieuwe leden, wachtwoord of gebruikersnaam vergeten
ledenwebsite COV.
Op de ledenpagina’s krijg je toegang tot de ledenlijst (namen, foto’s, adressen, telefoonnummers, email) van leden) en andere alleen voor de leden bedoelde informatie zoals notulen,
repetitieschema’s, informatiemap, brieven, etc.
Om als nieuw lid toegang te krijgen moet je je eerst laten registreren, als je al een account hebt maar
je bent je wachtwoord of gebruikersnaam vergeten, dan regel je dat via de website. Dat gaat als
volgt:
Ga naar de website van de COV Haarlem: https://www.covhaarlem.nl
Je krijgt onderstaand scherm te zien (Home page).
Klik in de menubalk naast het logo op de knop “Leden”.

Je komt nu op het inlogscherm, zie hieronder, dat biedt diverse opties:
Inloggen op je account:
Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “Inloggen”.
Registreren voor nieuwe leden:
Klik rechtsonder op de knop “Nog geen account”.
Wachtwoord vergeten:
Klik linksonder op de knop “Wachtwoord vergeten”.
Gebruikersnaam vergeten:
Klik midden onder op de knop “Gebruikersnaam vergeten”.

Aanvragen account:
Je komt nu op het aanmeldscherm (zie hieronder), vul de gevraagde gegevens in, een
gebruikersnaam en wachtwoord mag je zelf kiezen.
Het mail adres wordt gebruikt om na acceptatie een activatie mail naar toe te sturen.
Als je vervolgens het vierkantje voor “Ik ben geen robot” hebt aangevinkt krijg je een vraag met een
aantal foto’s te zien die je moet beantwoorden, alleen een mens kan dat goed.
Nadat de beheerder heeft gecontroleerd of je inderdaad lid van de COV bent wordt je account
geactiveerd en krijg je een bevestigingsmail.
Als je niet als lid bekend bent bij de beheerder hoor je dat per mail. Als je wel al het
Aanmeldingsformulier hebt ingeleverd, neem dan even contact op met de Secretaris van de COV
(naam en e-mail staan in de informatiemap die je hebt gekregen).

Wachtwoord of gebruikersnaam vergeten:
Je moet in beide gevallen je e-mail adres invullen op het scherm zoals hieronder getoond. Als je het
vierkantje voor “Ik ben geen robot” hebt aangevinkt krijg je een vraag met een aantal foto’s te zien
die je moet beantwoorden, alleen een mens kan dat goed.
Als je e-mail adres inderdaad bekend is krijg je daar een mail met een nieuw (tijdelijk) wachtwoord
dan wel een mail met de vergeten gebruikersnaam.
Als het e-mail adres niet bekend is krijg je dat ook per mail te horen, je moet dan alsnog een nieuw
account aanvragen via de betreffende knop.

