Waarom een account op ‘sportpas’?
Sportpas.nl is een makkelijke en snelle manier om deelnemers in te schrijven voor activiteiten. In
uw woonplaats publiceren we sport- en cultuur activiteiten op deze site. Met een account kunt u
zich inschrijven en blijft u op de hoogte van nieuwe activiteiten. Daarnaast proberen wij u natuurlijk
via andere media (flyers, persberichten e.d.) te informeren over mogelijkheden. Met een account
kunt u ook uw wensen ten aanzien van sport- en bewegen kenbaar maken zodat sportverenigingen
en clubs een passend aanbod kunnen plaatsen op de site.
Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van Sportpas.nl dient u éénmalig een account
aan te maken. Vervolgens kunt u met uw account inloggen (in heel Nederland) en inschrijven voor
activiteiten. Op sportpas ziet u altijd actueel aanbod en heeft u direct inzicht in de status van uw
inschrijving.
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Aanmaken account op Sportpas.nl
Ga naar www.sportpas.nl en vul uw woonplaats in

-

Klik op ‘Inloggen’ rechtsboven en klik vervolgens op ‘Aanmelden als deelnemer’

-

Vul uw gegevens in, de icoontjes

-

Klik onderaan het formulier op ‘Aanmelden’

-

Klik op de link in de e-mail die u heeft ontvangen*

-

Uw account is meteen geactiveerd

-

Vanaf nu kunt u meteen inloggen en inschrijven voor activiteiten

achter de invoervelden geven een toelichting

* Wanneer u deze bevestigingsmail van Sportpas niet heeft ontvangen, kan het zijn dat deze in de
spambox terecht is gekomen. Controleer daarom eerst uw spambox voordat u contact opneemt
met de helpdesk.
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Inschrijven voor activiteiten op Sportpas.nl
Log in met uw e-mail adres en wachtwoord
Ga naar de pagina ‘Overzicht aanbod’ en klik op de button ‘INSCHRIJVEN‘ die achter
de activiteit staat waarvoor u wilt inschrijven

-

Controleer of de data en tijden u passen

-

Klik onderaan op ‘Ik wil me inschrijven’

-

Bevestig de inschrijving via de link in de e-mail die u heeft ontvangen

-

Vanaf nu staat u op de deelnemerslijst **

** Profielpagina
		 Wanneer u inlogt komt u op uw profielpagina. Op de profielpagina kunt u uw persoonlijke gegevens
		 wijzigen, uw inschrijvingen controleren en uw cursusgegevens opvragen.
		 Wanneer u in uw profielomgeving het verkeerslichtje op ‘rood’ ziet staan achter de naam van de 		
activiteit die u wilt gaan doen, dan betekent dit dat u uw inschrijving nog niet heeft bevestigd.
		 Door op rode verkeerslicht te klikken wordt uw inschrijving afgerond en staat uw naam op 				
de deelnemerslijst van de aanbieder. Een groen lichtje betekent dat uw inschrijving correct is 			
afgerond. Door op de naam van de activiteit te klikken, kunt u de gegevens van die activiteit 			
rustig nogmaals lezen.
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Sportwensenlijst

Naast de actuele inschrijfmogelijkheden op de pagina
‘Overzicht aanbod’ kunt u op uw profielpagina uw
sportwensen kenbaar maken. U kunt maximaal vijf takken
van sport toevoegen aan uw voorkeurslijst. Deze wensen
worden anoniem zichtbaar gemaakt voor aanbieders
zodat ze direct kunnen reageren op wensen van potentiële
deelnemers. Wordt één van de sporten uit uw wensenlijst
aangeboden op Sportpas.nl dan ontvangt u meteen een
e-mail zodat u kunt inschrijven en kunt kennismaken met
die tak van sport.
Wilt u eerst online een test doen om te kijken welke sporten
bij u passen? Doe dan eerst de www.sportkeuzewijzer.nl.
De top drie wordt automatisch aan uw wensen toegevoegd.
Uiteraard kunt u op elk gewenst moment uw profiel en uw sportwensen aanpassen.

Geef uw mening (niet in alle gemeenten actief)

Na de laatste les van de cursus kunt u op uw profielpagina uw mening geven over de cursus. Klik op het
beoordelingsicoontje en beoordeel de activiteit. U kunt ook een algemene opmerking toevoegen. Voor
aanbieders is het leuk om een beoordeling te ontvangen. Het helpt ze om hun aanbod nog verder te
verbeteren.

Privacy statement

Voor meer informatie over de bescherming van uw gegevens verwijzen we u naar ons privacy statement.
Dit document treft u aan wanneer u rechtsbovenin de site op ‘voorwaarden‘ klikt (naast ‘Colofon‘).

Veelgestelde vragen

Voor veelgestelde vragen (o.a. over het aanmaken van een account) verwijzen we u naar de pagina
‘Vragen‘ op deze site. De link naar deze pagina vindt u wanneer u op de knop ‘Informatie‘ klikt.

Sportaanbieders

Sportaanbieders kunnen zich Aanmelden als aanbieder op de site (via de knop Inloggen). Kijkt u eerst even
op de site of uw organisatie al een account heeft. Scholen kunnen (via de knop Inloggen) contact opnemen
met de beheerder van de website.
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