Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling Jeugd
Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK)

HANDLEIDING RESERVATIEPROGRAMMA ULDK
Beste klant,
Met deze handleiding wil de ULDK jou wegwijs maken in het online reservatieprogramma. Via deze
tool kan je voortaan een digitale aanvraag indienen voor het ontlenen van tenten. De handleiding legt
jou stap voor stap uit hoe je op een correcte manier jouw dossiers kan beheren.
Mocht je na het lezen van dit document nog bijkomende vragen hebben, dan kan je steeds terecht bij
de uitleendienst via kampeermateriaal@cjsm.vlaanderen.be of op 02 251 69 43. We helpen jou dan zo
snel mogelijk verder.
Het ULDK-team
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1. AANMAKEN VAN JOUW PERSOONLIJKE ACCOUNT
Vooraleer je een aanvraag voor het ontlenen van tenten kan indienen, moet je je eerst registreren.
Ga hiervoor naar het online reservatieprogramma via de URL http://www.cjsm.be/uldk.

Klik vervolgens op ‘Nog niet geregistreerd?’. Je krijgt dan de registratiepagina te zien. Alle
invulvelden waar een rood sterretje achter staat zijn verplichte velden. Als je met de cursor op een
van de rode vraagtekentjes gaat staan, krijg je extra uitleg.
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Aandachtspunten:
• Persoonlijk adres: vul hier jouw persoonlijk postadres in, niet dat van jouw vereniging.
• Postcode: als je de lijst openklikt, krijg je een overzicht van alle Belgische gemeenten
waaruit je kan selecteren. Maar je kan ook in dit veld jouw postcode typen om de selectie
te versnellen.
• Rijksregisternummer: zorg ervoor dat je de volgende schrijfwijze respecteert:
‘999999-999-99’
• E-mailadres: vul hier jouw persoonlijk e-mailadres in. Dit wordt immers gekoppeld aan
jouw persoonlijk profiel en niet aan dat van jouw vereniging.
• Telefoonnummer / GSM-nummer: vul bij voorkeur een GSM-nummer in, zodat we jou ook
tijdens jouw kamp of evenement kunnen bereiken.
Respecteer ook volgende schrijfwijze: ’02 553 12 34’ of ‘0470 12 34 56’.
• Login: je kan een eigen login kiezen, maar ook met jouw e-mailadres kan je te allen tijde
inloggen.
• Wachtwoord: jouw wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:
minstens 8 karakters bevatten;
minstens 1 cijfer bevatten;
minstens 1 kleine letter bevatten;
minstens 1 hoofdletter bevatten;
mag geen spaties bevatten.
• Indien je het privacy statement wil doornemen, klik dan op de tekst in het vet onderaan
het formulier.
Voorbeeld: een volledig en correct ingevuld registratieformulier ziet er als volgt uit:

Als minstens alle verplichte velden zijn ingevuld, klik dan op ‘Bewaren’. Mocht je toch nog een veld
vergeten zijn of een fout hebben gemaakt, krijg je bovenaan het formulier een foutmelding te zien
waarin staat omschreven wat er verkeerd liep.
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Indien alles correct is ingevuld kom je op de volgende pagina terecht.

Je zal binnen enkele ogenblikken een e-mail ontvangen waarin een link staat die je moet aanklikken
om jouw account te activeren. Indien je de mail niet onmiddellijk terugvindt is deze misschien bij
jouw ongewenste post terechtgekomen.
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Nu is jouw persoonlijke account geregistreerd en kan je jou aanmelden met jouw login en
paswoord. Zo kom je op de startpagina terecht. In de zwarte balk in de rechterbovenhoek
verschijnt nu jouw login-naam. Door op ‘Log uit’ te klikken kan je het programma opnieuw
verlaten.
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2. ZOEKEN NAAR JOUW VERENIGING IN DE DATABASE
Je hebt nu dus een persoonlijke account. Maar om een aanvraag te kunnen indienen moet jouw
account eerst gekoppeld zijn aan de juiste vereniging. Als je in het verleden met jouw vereniging
reeds tenten hebt ontleend, dan is de kans groot dat deze reeds in onze online database is terug
te vinden. Kijk dus in eerste instantie zeker eens of je jouw vereniging kan opzoeken. Dit doe je
door op de startpagina links in het menu ‘Jouw verenigingen’ aan te klikken.

Aangezien je pas een nieuwe account hebt gecreëerd is de lijst met jouw verenigingen uiteraard
nog leeg. Klik op ‘Vraag toegang aan tot een vereniging’ om na te gaan of jouw vereniging in onze
database zit.

Je kan nu opzoeken op naam van jouw vereniging en/of op postcode. Als je dan op de ‘Zoek’button klikt, krijg je een overzichtslijst van alle verenigingen die aan jouw zoekopdracht voldoen.
• Als je jouw vereniging terugvindt,
terugvindt, ga dan naar ‘3. Toegang vragen tot jouw vereniging’ (p.
7)
• Staat jouw vereniging nog niet in onze database, ga dan naar ‘4. Een nieuwe vereniging
toevoegen’ (p. 10).
10).
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3. TOEGANG VRAGEN TOT JOUW VERENIGING
Je hebt jouw vereniging gevonden in onze database. Klik nu in de laatste kolom onder Actie op de
tekst ‘Vraag toegang’.

Als je de eerste bent die toegang vraagt tot jouw vereniging dien je een aantal extra velden in te
vullen om beheerder te worden. Zo vermijden we dat onbevoegden toegang krijgen en er misbruik
kan ontstaan.

•

•
•

Klantnummer van de vereniging: je dient jouw klantnummer bij de ULDK in te vullen dat
vermeld staat op de briefwisseling (bv. toezegging, facturen,… die je bij vorige aanvragen
ontving).
Aansluitingsnummer van de vereniging: is jouw vereniging aangesloten bij een
koepelorganisatie dan kreeg je daar een aansluitingsnummer toegekend.
Uw functie binnen de vereniging: vul hier jouw functie in (bv. voorzitter, hoofdleider,
secretaris, penningmeester,…).
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Kan je alle velden probleemloos invullen dan mag je een e-mail verwachten waarin de goedkeuring
van jouw toegang wordt meegedeeld. Vanaf dan ben jij beheerder van jouw vereniging.
Kan je jouw klantnummer of aansluitingsnummer niet terugvinden? Laat het desbetreffende veld
leeg. Het kan dan wel zijn dat de ULDK contact met jou opneemt om er zeker van te zijn dat jij
verbonden bent aan de vereniging in kwestie.

Als je na het ontvangen van de e-mail opnieuw naar de pagina ‘Jouw verenigingen’ gaat in het
reservatieprogramma, zie je jouw vereniging in de lijst staan.

Onder de kolom Actie kan je nu op ‘Toon details’ drukken. Op die manier zie je alle gegevens van
jouw vereniging die momenteel in de database zijn opgenomen.
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Controleer of alle gegevens nog steeds correct zijn. Indien nodig kan je door links onderaan op
‘Aanpassen’ te klikken gegevens wijzigen.

Je bent nu helemaal klaar om een aanvraag voor het ontlenen van tenten in te dienen. Voor
jeugdverenigingen kan dit vanaf 7 november 2016
2016 om 8u voor het ontleenseizoen 2017
2017 (15 maart tot
en met 15 november). Andere verenigingen, onderwijsinstellingen, multifunctionele
ultifunctionele centra voor
jongeren met een handicap (mfc’s)
mfc’s) en overheden kunnen dit vanaf 1 januari 2017
2017.
Ga voor verdere instructies naar ‘5. Een aanvraag indienen’ (p. 13).
13).
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4. EEN NIEUWE VERENIGING TOEVOEGEN
Je vindt jouw vereniging niet terug in onze database. Dit wil dus zeggen dat je jouw vereniging
moet toevoegen.

Klik op de pagina ‘Jouw verenigingen’ op de tekst ‘Voeg een vereniging toe’.

Aandachtspunten:
• Officiële naam en Roepnaam: vaak is er een verschil tussen de officiële naam van jouw
vereniging (zoals die bv. gekend staat bij de koepelorganisatie) en de roepnaam die je
dagdagelijks gebruikt. Hier kan je beide opgeven. Is er geen verschil? Vul dan tweemaal
dezelfde naam in.
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•

•

•
•

•
•
•

Adres vereniging: vul hier het vestigings- of contactadres van jouw vereniging in. Let wel:
alle briefwisseling in verband met het huren van tenten wordt naar het persoonlijke adres
van diegene die de aanvraag indient gestuurd.
Postcode: als je de lijst openklikt, krijg je een overzicht van alle Belgische gemeenten
waaruit je kan selecteren. Maar je kan ook in dit veld jouw postcode typen om de selectie
te versnellen.
Type vereniging: hier dien je een keuze te maken tussen ‘Jeugdvereniging’,
‘Onderwijs(instelling)’, Overheid(sinstelling)’, ‘Andere (vereniging)’ of ‘MFC’.
Overkoepelend: binnen het type vereniging dat je hebt aangeduid, dien je hier opnieuw
een keuze te maken:
Bij type jeugdvereniging: je kan kiezen uit de grootste jeugdbewegingskoepels,
jeugdhuis, jeugddienst, jeugdraad, studentenvereniging of ‘andere jeugd’ indien geen
van deze categorieën van toepassing is op jouw jeugdvereniging.
Bij type MFC: je herbevestigt door gewoon opnieuw ‘MFC’ aan te duiden.
Bij type onderwijs: je herbevestigt door gewoon opnieuw ‘onderwijs’ aan te duiden.
Bij type overheid: je herbevestigt door gewoon opnieuw ‘overheid’ aan te duiden.
Bij andere: je kan kiezen uit sportvereniging, LRV (Landelijke Rijverenigingen) of
‘andere social-profit’ indien geen van deze categorieën van toepassing is op jouw
jeugdvereniging.
Aansluitingsnummer: is jouw vereniging aangesloten bij een koepelorganisatie dan kreeg
je daar een aansluitingsnummer toegekend. Is dit niet het geval, dan laat je dit veld blanco.
Ondernemingsnummer: dit is een uniek identificatienummer van jouw vereniging voor
communicatie met de overheid. Heb je dit niet, dan laat je dit veld blanco.
Omschrijving: zeker als jouw vereniging niet is aangesloten bij een koepelorganisatie is
het zinvol om hier in een aantal korte zinnen aan te geven wat het doel is van jouw
vereniging (bv. organiseren van jeugdwerkactiviteiten in het weekend en tijdens de zomer,
organiseren van sportkampen,…). Op die manier kan de ULDK zich een beeld vormen over
wat voor vereniging het gaat en of je in aanmerking komt voor het ontlenen van tenten.

Voorbeeld: een volledig en correct ingevuld registratieformulier voor een vereniging ziet er als volgt
uit:
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Als het formulier correct is ingevuld, kom je op de volgende pagina terecht:

Jouw vereniging is aangemaakt, maar dat betekent nog niet dat je een aanvraag kan indienen. De
ULDK zal eerst de gegevens controleren en bij goedkeuring een klantnummer toewijzen. Zodra dit
gebeurd is, ontvang je een e-mail.

Vanaf dan kan je een aanvraag voor
voor het ontlenen van tenten indienen.
indienen. Voor jeugdverenigingen kan
dit vanaf 7 november 2016 om 8u voor het ontleenseizoen 2017
2017 (15 maart tot en met 15 november).
Andere verenigingen, onderwijsinstellingen, multifunctionele centra voor jongeren met een handicap
(mf
(mfc’s) en overheden kunnen dit vanaf 1 januari 2016.
Ga voor verdere instructies naar ‘5. Een aanvraag indienen’ op de volgende pagina.
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5. EEN AANVRAAG INDIENEN
Om een aanvraag voor het ontlenen van tenten in te dienen ga je naar de pagina ‘Jouw
verenigingen’ in het reservatieprogramma.

Klik in de kolom Actie op de tekst ‘Dien een aanvraag in’.
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Aandachtspunten:

Verantwoordelijke aanvrager
Jouw persoonlijke adresgegevens worden automatisch ingevuld. Dit zijn de contactgegevens die
de ULDK gebruikt voor alle briefwisseling en andere communicatie omtrent jouw aanvraag. Klopt
er iets niet langer? Lees dan onder ‘8. Jouw persoonsgegevens aanpassen’ (p. 32) hoe je deze moet
aanpassen.

Activiteit
Hier dien je de periode in te vullen waarin jouw vereniging daadwerkelijk aanwezig is op de locatie
van het kamp of het evenement. Die data vallen niet noodzakelijk exact samen met de huurperiode
van het materiaal.
• Type deelnemers: hierin kan je kiezen of het om een activiteit voor enkel jongens of meisjes
gaat, of om een gemengd initiatief voor zowel jongens als meisjes. Het is ook mogelijk om
‘Opeenvolgend’ aan te klikken. Zo geef je aan dat het om twee initiatieven van eenzelfde
vereniging gaat die aansluitend op eenzelfde locatie plaatsvinden. In dat geval is een
langere uitleenperiode mogelijk. Neem hiervoor best eerst contact op met de uitleendienst
via telefoon of e-mail als je hier meer wenst over te weten.
• Aard van initiatief: beschrijf in enkele woorden om wat voor initiatief het gaat (bv.
zomerkamp, sportevenement, wijkfeest,…).
• Groot evenement: Als jeugdvereniging kan je tot 400 slaapplaatsen aan tenten aanvragen,
voor andere verenigingen is dit tot 250 slaapplaatsen. Overschrijdt jouw initiatief echter
dit aantal, dan kan je hier ‘groot evenement’ aanvinken. De uitleendienst neemt dan
contact met jou op om dit verder te bespreken. Let wel, tussen 10 juli en 20 augustus kan
geen materiaal voor grote evenementen worden aangevraagd, omdat we dan absolute
voorrang geven aan de traditionele zomerkampen van de jeugdverenigingen.
Voorbeeld

Locatie
Hier dien je het adres in te vullen waar jouw kamp of evenement plaatsvindt. Je kan geen aanvraag
indienen om tenten te gebruiken op verschillende locaties. In dat geval dien je per locatie een
aparte aanvraag in. Wel is het mogelijk om het afhalen en inleveren van materiaal van verschillende
dossiers op elkaar af te stemmen. Hiervoor kan je contact opnemen met de uitleendienst via
telefoon of e-mail.
Het is belangrijk dat de ULDK te allen tijde weet waar haar materiaal staat opgesteld. Regelmatig
worden er controlebezoeken uitgevoerd. Als de ULDK vaststelt dat er een foutief adres werd
opgegeven wordt er een sanctie aangerekend. Pas dus ook na het indienen van de aanvraag iedere
wijziging van locatie aan in jouw aanvraagdossier. Onder ‘6. Jouw aanvraag wijzigen of annuleren’
(p. 23) vind je hierover meer instructies.
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Voorbeeld

Extra info
Hier kan je nuttige informatie kwijt zoals bv. de naam van de kamplocatie, het mobiel nummer
waarop we jou of jouw vereniging kunnen bereiken tijdens het kamp of evenement,…
Voorbeeld

Materiaal aanvraag
Vul een realistisch aantal senior- en/of patrouilletenten in, gebaseerd op het aantal deelnemers
dat effectief overnacht in de tenten. Het heeft geen zin om te grote aantallen aan te vragen, omdat
de ULDK met de uiteindelijke verdeling sowieso zoveel mogelijk verenigingen op een correcte
manier aan materiaal wil helpen.
Bij het invullen van de afhaal- en inleverdatum dien je aan de volgende regels te voldoen:
• De afhaaldatum moet minstens één kalendermaand in de toekomst liggen en bij een groot
evenement minstens 2 kalendermaanden.
• De afhaal- en inleverdatum moeten tussen 14 maart en 16 november liggen.
• Afhalen of inleveren kan niet op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
• Verenigingen die geen jeugdvereniging zijn kunnen geen aanvraag indienen voor de
periode van 10 juli tot en met 20 augustus.
• Er kan geen materiaal aangevraagd worden voor grote evenementen voor de periode van
10 juli tot en met 20 augustus.
• In de periode van 1 juli tot en met 31 augustus mag het verschil tussen de afhaal- en
inleverdatum de 15 kalenderdagen niet overschrijden (de afhaal- en inleverdag zelf niet
meegeteld).
Deze regels zijn verwerkt in de aanklikbare kalender en verklaren dus waarom je bepaalde data
niet kan selecteren.
Voorbeeld

Extra
Je kan jouw aanvraag enkel indienen als je de drie gevraagde verklaringen aanvinkt. Je kan het
uitleenreglement raadplegen door op de tekst ‘reglement’ te klikken.
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Voorbeeld

Als je minstens alle verplichte velden hebt ingevuld, klik dan op de button ‘Bewaren’. Nu krijg je
volgend waarschuwingsscherm:

We willen je er immers op wijzen dat je best zeker bent dat alle ingevulde informatie correct is,
aangezien je deze pas zelf digitaal zal kunnen wijzigen van zodra de ULDK jouw vereniging tenten
heeft toegewezen. Uiteraard kan je dringende wijzigingen steeds aanvragen via e-mail of telefoon.
Maar dan komt jouw aanvraag achteraan in de rij voor behandelingen terecht.
Als je zeker bent van jouw aanvraag druk dan op de button ‘Bevestigen’, dan kom je op de pagina
‘Dossiers’ terecht.

Je krijgt de mededeling dat jouw aanvraag succesvol is ingediend. Je kan zien dat de aanvraag is
toegevoegd aan de lijst met jouw dossiers. Door hierop te klikken vouwt het dossier zich open en
kan je alle details van de aanvraag lezen.
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...
Links bovenaan zie je de status van jouw dossier. Die staat momenteel op ‘ingediend’. Daarnaast
ontvang je ook een e-mail die het succesvol indienen van jouw aanvraag nogmaals bevestigt.
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Zoals reeds gezegd kan je op dit ogenblik digitaal geen wijzigingen aanbrengen in jouw
aanvraagdossier. Jouw aanvraag dient eerst een aantal stappen te doorlopen. Een eerste stap is
dat de ULDK jouw aanvraag nakijkt en al dan niet ontvankelijk verklaard. Indien de status op ‘niet
ontvankelijk’ wordt gezet, wil dit zeggen je om een bepaalde reden geen toestemming krijgt om
een aanvraag in te dienen.
Voorbeeld

In jouw dossier in het reservatieprogramma zie je dan dat de status op niet ontvankelijk staat en
kan je ook de reden lezen waarom de aanvraag niet werd aanvaard. Je ontvangt ook een e-mail
met dezelfde mededeling.
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Neem contact op met de uitleendienst via telefoon of e-mail om dergelijke problemen op te lossen.
Hopelijk wordt jouw aanvraag uiteraard zonder problemen aanvaard. In dat geval wordt de status
van jouw aanvraagdossier op ‘in behandeling’ gezet. Je krijgt nu ook een dossiernummer
toegewezen (in dit voorbeeld is dit ‘2016-0004’).

Je ontvangt een e-mail met dezelfde mededeling.

Pagina 19 van 35

De ULDK stelt nu een verdeling van tenten op over de ingediende aanvragen die ontvankelijk
werden verklaard. Voor aanvragen voor de maanden juli en augustus gebeurt dit in de loop van
februari. Ofwel wordt jouw aanvraag alsnog geweigerd ofwel krijgt jouw vereniging tenten
toegewezen.
Bij een weigering wordt de status in jouw dossier dan op ‘geweigerd’ gezet en krijg je ook de reden
hiervoor.
Voorbeeld

In dit voorbeeld werd jouw aanvraag geweigerd wegens de uitputting van de tentenvoorraad.
Jouw aanvraag komt op de wachtlijst terecht. Het is dus mogelijk dat de ULDK jou in een latere
fase contacteert en toch nog tenten toekent, indien andere verenigingen hun aanvraag annuleren.
Een weigering wordt jou ook steeds officieel meegedeeld via de post. Bovendien ontvang je een email met dezelfde mededeling.
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Maar hopelijk heb je tijdig een aanvraag ingediend en krijg je dus wel degelijk tenten toegekend.
In dat geval verandert de status van jouw dossier in ‘vastgezet’.

In jouw aanvraagdossier krijg je bij ‘Materiaal’ te zien hoeveel senior- en/of patrouilletenten jouw
vereniging effectief krijgt toegekend en met hoeveel personen je aanwezig moet zijn om af te halen
en opnieuw in te leveren.

De toekenning van tenten wordt jou ook steeds officieel meegedeeld via de post. Houd dat
document
cument goed bij, want je dient dit mee te brengen bij het afhalen van de tenten!
do
Daarnaast krijg je ook een e-mail waarin de toekenning wordt meegedeeld.
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Jouw aanvraag heeft nu alle nodige stappen doorlopen en jouw vereniging kreeg een gegarandeerd
aantal tenten toegewezen voor jouw kamp en evenement.
Vanaf nu is het mogelijk om online wijzigingen aan te brengen in jouw aanvraagdossier. Volg
hiervoor de instructies die zijn beschreven onder ‘6. Een aanvraag wijzigen of annuleren’ op de
volgende pagina.

Pagina 22 van 35

6. JOUW AANVRAAG WIJZIGEN OF ANNULEREN
Je kan jouw ingediende aanvraag pas online wijzigen in het reservatieprogramma als jouw
vereniging effectief tenten heeft toegekend gekregen en de status van jouw aanvraagdossier op
‘vastgezet’ staat (zie hiervoor ‘5. Een aanvraag indienen’, p. 13).
Heb je in tussentijd toch dringende wijzigingen die je wil doorgeven (bv. het aantal gevraagde
senior- en/of patrouilletenten veranderen) dan dien je contact op te nemen met de uitleendienst
via e-mail of telefoon. Hou er wel rekening mee dat jouw aanvraag op dat ogenblik opnieuw
achteraan de rij voor behandelingen terechtkomt.
Eenmaal jouw vereniging tenten kreeg toegekend, kan je wijzigingen aanvragen in het
reservatieprogramma. De tenten die je kreeg toegekend zijn gegarandeerd voor de gevraagde
periode. Dat wil zeggen dat je door het aanvragen van wijzigingen de aanspraak op dit aantal
tenten onder geen geval meer kunt verliezen.
Ga om wijzigingen door te voeren naar de pagina ‘Jouw verenigingen’ en klik achter de naam van
jouw vereniging in de kolom Actie op ‘Toon details’. Klik vervolgens op het tabblad ‘Dossiers’. Je
kan dan de details van jouw aanvraagdossier openvouwen. Klik nu links onderaan op de tekst
‘Wijzig’.

Je kan nu de invulvelden van jouw aanvraag opnieuw bewerken.

…
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Neem nu bijvoorbeeld dat je merkt dat het aantal deelnemers aan jouw kamp of evenement dat
in de tenten overnacht hoger ligt dan verwacht, dan kan je dat hier aanpassen. Net als het aantal
gevraagde tenten.
Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt het aantal deelnemers gewijzigd van 120 naar 140 en het aantal seniortenten
van 10 naar 12.
Als je alle nodige aanpassingen hebt gedaan (vergeet niet bij ‘Extra’ opnieuw alle verklaringen aan
te vinken), druk dan op de button ‘Bewaren’. Je krijgt nu de mededeling dat de aanpassingen
werden bewaard.
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Als je opnieuw de details van jouw aanvraagdossier bekijkt, dan zie de boodschap ‘Let op: uw
wijzigingen zijn nog niet verwerkt door de administratie.’ De status van jouw aanvraag staat
immers opnieuw op ‘ingediend’ (zie links bovenaan).

De ULDK zal jouw gewijzigde aanvraag behandelen en nagaan wat de mogelijkheden zijn.
Is wat je vraagt niet mogelijk dan zal de ULDK jou contacteren om dit mee te delen. De
oorspronkelijke aanvraag blijft dan behouden. Wel kan je met de ULDK bespreken of er geen
alternatieven zijn om enigszins aan jouw vraag tegemoet te komen.
Is wat je vraagt mogelijk dan wordt de status van jouw gewijzigde aanvraagdossier op ‘vastgezet’
geplaatst en ontvang je hierover een e-mail. Je ontvangt per post dan opnieuw een officiële
bevestiging van jouw gewijzigde aanvraag. Dit document dien je dan mee te nemen bij de afhaling.
Nog een aantal belangrijke aandachtspunten:
• 7 kalenderdagen voor jouw datum van afhaling is het niet langer mogelijk om online
wijzigingen aan te vragen, omdat dit de planning van afhalen en inleveren van de ULDK
kan beïnvloeden. Wijzigingen kan je dan via telefoon of e-mail bespreken.
• Hou rekening met de bepalingen van het uitleenreglement dat je kan raadplegen op
www.uldk.be:
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-

-

-

Bij wijzigingen van data (afhaal-, inleveringdatum of periode van uitlening),
wijzigingen van het aantal gevraagde tenten of annuleringen die minder dan 45 dagen
voor de datum van afhaling van het materiaal aan de ULDK worden meegedeeld, blijft
het huurbedrag verschuldigd.
Wijzigingen van contactgegevens, de locatie waar de tenten worden opgesteld en
extra info kan je te allen tijde kosteloos doen. Als jouw locatie verandert, vergeet dit
dan zeker niet aan te passen. Als we jouw vereniging bij een onaangekondigd
inspectiebezoek niet terugvinden, wordt er immers een sanctie aangerekend!
Als je jouw aanvraagdossier volledig wil annuleren neem dan steeds contact op met
de ULDK via e-mail of telefoon. Bij annuleringen die minder dan 7 dagen voor de
datum van afhaling worden meegedeeld, blijft niet alleen het huurgeld verschuldigd
maar wordt ook een administratiekost van 30 euro aangerekend.
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7. TOEGANGSRECHTEN VAN JOUW VERENIGING BEHEREN
Als je de eerste gebruiker bent die toegang tot jouw vereniging heeft gevraagd of deze vereniging
zelf heeft toegevoegd, dan ben jij automatisch de beheerder ervan. Het is echter mogelijk om ook
andere leden van jouw vereniging toegangsrechten te geven zodat ook zij aanvragen kunnen
indienen.
Om in eerste instantie na te gaan welke gebruikers er nu reeds online toegang hebben tot jouw
vereniging klik je op de pagina ‘Jouw verenigingen’ op de tekst ‘Toon details’.

Klik op de detailpagina van jouw vereniging vervolgens op de tekst ‘Leden’, onderaan rechts.

Zo kom je op detailpagina ‘Leden’ terecht. In dit voorbeeld is er momenteel één gebruiker die
toegang heeft tot de vereniging, namelijk Peter Peeters.
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Neem nu bijvoorbeeld dat Jan Janssens – een ander lid van Jeugdbeweging Arenbergstraat – ook
online toegang wil tot de vereniging, dan moet je als volgt te werk gaan.
Jan Janssens dient zich eerst te registreren (zie ‘1. Aanmaken van jouw persoonlijke account’, p. 2).
Vervolgens dient hij te zoeken naar zijn vereniging (zie ‘2. Naar jouw vereniging zoeken in de
database’, p. 6).

Jan Janssens heeft zijn vereniging gevonden op de zoekpagina. Hij kan zien dat Peter Peeters de
beheerder is van de vereniging. Nu dient hij op de tekst ‘Vraag toegang’ te klikken in de kolom
‘Actie’.
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Jan Janssens krijgt nu de mededeling dat zijn aanvraag is verstuurd naar de beheerder van
Jeugdbeweging Arenbergstraat. De beheerder – in dit geval Peter Peeters – ontvangt dan de
volgende e-mail.

Beheerder Peter dient dan in het reservatieprogramma naar de detailpagina ‘Leden’ te gaan van
Jeugdbeweging Arenbergstraat.
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Hij ziet nu bij ‘Aanvragen’ dat Jan Janssens toegang vraagt tot de vereniging. In de kolom Actie
heeft Peter de mogelijkheid om deze aanvraag goed of af te keuren. Als hij goedkeurt dan ontvangt
Jan volgende e-mail.

Jan ziet Jeugdbeweging Arenbergstraat nu verschijnen op de pagina ‘Jouw verenigingen’ in het
reservatieprogramma. Nu kan ook hij aanvragen voor het ontlenen van tenten indienen voor de
vereniging. Als hij doorklikt naar de detailpagina ‘Leden’ dan krijgt hij het volgende te zien.
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Jan kan zijn toegang tot Jeugdbeweging Arenbergstraat zelf stopzetten door achter zijn naam in
de kolom Actie op de tekst ‘Verlaat de vereniging’ te klikken. Let wel, dit kan enkel als Jan geen
lopende dossiers meer op zijn naam heeft staan (het ontleendossier moet volledig afgehandeld zijn
en de verschuldigde gelden overgemaakt).
Ook bij Peter Peeters verschijnt Jan Janssens nu bovenaan bij ‘Huidige leden’. Beheerder Peter kan
de toegang van Jan stopzetten door hem uit de ledenlijst te verwijderen (‘Verwijder’), indien Jan
geen lopende dossiers meer op zijn naam heeft staan. Als Peter dat wenst kan hij ook zijn
beheerdersrechten overdragen aan Jan (‘Zet de beheerdersrechten over’).

Een beheerder kan de eigen toegang tot de vereniging niet stopzetten voordat hij een opvolger
heeft aangeduid. In dit geval kan Peter Peeters zichzelf pas uit de ledenlijst verwijderen als hij zijn
beheerdersrechten heeft overgezet op Jan Janssens en als hij zelf geen lopende dossiers meer op
zijn naam heeft staan.
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8. JOUW PERSOONSGEGEVENS AANPASSEN
Als er iets wijzigt aan jouw persoonlijke contactgegevens kan je dit – net zoals bij de gegevens
van jouw vereniging (zie hiervoor p. 9) – zelf online aanpassen. Ga hiervoor naar de pagina
‘Persoonsgegevens’ in het reservatieprogramma.

Als je nu onderaan op de tekst ‘Aanpassen’ klikt kan je alle velden aanpassen, behalve jouw
geboortedatum en rijksregisternummer.

Als je na het invoeren van de gewenste aanpassingen op de button ‘Bewaren’ klikt, zijn jouw
wijzigingen opgeslagen.
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9. JOUW PASWOORD OPNIEUW INSTELLEN
Als je jouw paswoord bent vergeten kan je dit opnieuw instellen. Klik daarvoor op de startpagina
van het reservatieprogramma op de tekst ‘Wachtwoord vergeten?’.

Je krijgt dan de vraag om jouw e-mailadres in te vullen. Druk daarna op de button ‘Verzenden’.

Je krijgt dan de boodschap dat er een e-mail werd gestuurd met verdere instructies.
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In die e-mail wordt gevraagd om de link aan te klikken en op die pagina de opgegeven code in te
vullen (aangezien het om een vrij lange code gaat maak je best gebruik van knippen en plakken).

Druk na het ingeven van de code op de button ‘Ga verder’.

Hierna krijg je dan de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord te kiezen dat je in het tweede veld
nogmaals moet bevestigen.
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Vergeet niet dat jouw nieuw wachtwoord opnieuw aan de volgende vereisten moet voldoen:
• minstens 8 karakters bevatten;
• minstens 1 cijfer bevatten;
• minstens 1 kleine letter bevatten;
• minstens 1 hoofdletter bevatten;
• mag geen spaties bevatten.
Druk hierna op de button ‘Ga verder’.

Vanaf nu kan je inloggen met jouw nieuw wachtwoord.
Ook als je jouw wachtwoord niet bent vergeten kan je uiteraard te allen tijde een nieuw
wachtwoord kiezen. Ga hiervoor naar de pagina ‘Wachtwoord’ in het reservatieprogramma.

Vul je oud wachtwoord in en kies in het volgende veld een nieuw wachtwoord (dat aan alle
vereisten voldoet). Dit nieuwe wachtwoord dien je in het derde veld nogmaals te bevestigen. Druk
daarna op de button ‘Bewaren’.
Vanaf nu dien je dus aan te melden met jouw nieuwe wachtwoord.
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