Handleiding toegang ledenportal website COV Haarlem
De website van de COV Haarlem bestaat uit een publiek deel en een besloten omgeving
die enkel toegankelijk is voor koorleden van de COV Haarlem. Als koorlid van de COV
Haarlem kan je op de besloten omgeving inloggen met een gebruikersnaam en
wachtwoord. In de besloten omgeving vind je de ledenlijst (inclusief foto’s en
contactgegevens) en andere informatie die alleen voor de koorleden bestemd is, zoals
notulen, repetitieschema!s, de informatiemap en brieven.
In deze handleiding vind je informatie over:
1) Hoe je de website van de COV Haarlem kunt bereiken;
2) Hoe je toegang kunt krijgen tot de omgeving voor leden;
3) Wat je moet doen als je jouw gebruikersnaam en/of wachtwoord bent vergeten.
Het bereiken van de website van de COV Haarlem
Ga naar de website “http://covhaarlem.nl". Je ziet dan onderstaande startpagina.

Afbeelding 1: startpagina
Via deze pagina kan elke websitebezoeker publieke informatie vinden over het koor, de
agenda, het archief en contactgegevens, door op de betreffende knoppen in de
lichtblauwe balk bovenaan de pagina te klikken.
Toegang tot de besloten ledenomgeving
Als je in de lichtblauwe balk bovenaan de startpagina op de knop “Leden” klikt (zie rood
omcirkeld op afbeelding 2), dan kom je op de inlogpagina voor leden. Hier word je
gevraagd om in te loggen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Na te zijn ingelogd,
heb je toegang tot informatie die enkel toegankelijk is voor koorleden van de COV
Haarlem.

NB: Om jouw computer het wachtwoord behorende bij jouw gebruikersnaam te laten
onthouden, vink je bij het inloggen het vakje bij “Onthoud mij” aan. Dan zal jouw
computer de volgende keer dat je jouw gebruikersnaam invult het wachtwoord
automatisch weergeven.

Afbeelding 2: Leden inlogpagina
Heb je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord?
Om als nieuw lid toegang te krijgen tot de ledenomgeving, moet je je eenmalig
registreren, waarna er een online profiel voor je wordt aangemaakt. Dit kan als volgt:
• Klik op de leden inlogpagina (https://www.covhaarlem.nl/leden, zie ook afbeelding 2)
op de blauwe knop “Nog geen account?” onderaan de pagina.
• Vul jouw naam, een zelfgekozen gebruikersnaam, een zelfgekozen wachtwoord en
jouw e-mailadres in.
• Vink het vakje aan bij “Ik ben geen robot”. Hierna krijg je een veiligheidsvraag over
een aantal gepresenteerde foto’s. Deze dien je te beantwoorden zodat het systeem
kan vaststellen dat je een persoon bent en geen robot.
• Klik tenslotte op “Registreren”.
Hierna ontvangt de beheerder van de website jouw aanmeldverzoek. Hij/zij controleert of
je daadwerkelijk lid bent van de COV Haarlem en activeert bij akkoord jouw profiel. Hierop
ontvang je een bevestiging per e-mail, waarna je kunt inloggen op de besloten
ledenomgeving.
Houd er rekening mee dat het na jouw registratie nog enkele dagen kan duren voordat
jouw profiel geactiveerd wordt. De controle van jouw lidmaatschap vindt namelijk
handmatig plaats.
Mocht je (nog) niet als lid bekend bent bij de website beheerder, dan ontvang je hiervan
ook bericht per e-mail geïnformeerd. Neem in dat geval graag contact op met de
secretaris van de COV Haarlem (contactgegevens vind je in de informatiemap of via
https://www.covhaarlem.nl/contact).

Vergeten wachtwoord of gebruikersnaam
Ben je je gebruikersnaam vergeten?
• Ga naar de leden inlogpagina (https://www.covhaarlem.nl/leden, zie afbeelding 2
hierboven).
• Klik op “Gebruikersnaam vergeten”.
• Vul in het daarvoor bestemde veld jouw e-mailadres in.
• Vink het vakje aan bij “Ik ben geen robot”. Hierna krijg je een veiligheidsvraag over
een aantal gepresenteerde foto’s. Deze dien je te beantwoorden zodat het systeem
kan vaststellen dat je een persoon bent en geen robot.
• Klik op “Verstuur”.
• Direct hierna ontvang je een e-mail met jouw gebruikersnaam.
• Gebruik deze gebruikersnaam om in te loggen via de leden inlogpagina.
Mocht er (nog) geen profiel geregistreerd staan op het ingevulde e-mailadres, dan
ontvang je hiervan ook bericht per e-mail, en kan je je (alsnog) registreren.
Ben je jouw wachtwoord vergeten?
• Ga naar de leden inlogpagina (https://www.covhaarlem.nl/leden, zie afbeelding 2
hierboven).
• Klik op “Wachtwoord vergeten”.
• Vul in het daarvoor bestemde veld jouw e-mailadres in.
• Vink het vakje aan bij “Ik ben geen robot”. Hierna krijg je een veiligheidsvraag over
een aantal gepresenteerde foto’s. Deze dien je te beantwoorden zodat het systeem
kan vaststellen dat je een persoon bent en geen robot.
• Klik op “Verstuur”.
• Hierna ontvang je een e-mail in je inbox met een link via welke je een nieuw
wachtwoord kunt instellen. Klik op de link in de e-mail.
• Ga naar de pagina die na het klikken op de link wordt geopend. Vul hier je
gebruikersnaam in en de verificatiecode zoals aangeven in de e-mail (mogelijk is
deze al ingevuld). Klik hierna op “Verstuur”.
• Vul hierna je nieuwe wachtwoord tweemaal in, bij het veld “Wachtwoord” en bij het
veld “Bevestig wachtwoord”. Klik hierna op “Verstuur”.
• Gebruik het nieuwe wachtwoord om in te loggen via de leden inlogpagina.
Mocht er (nog) geen profiel geregistreerd staan op het ingevulde e-mailadres, dan
ontvang je hiervan ook bericht per e-mail, en kan je je (alsnog) registreren.

