De eerste keer aanmelden of wachtwoord vergeten?
(Dit is een beknopt stappenplan, voor een uitgebreidere tekst kijkt u op de volgende pagina)

1. Klik op Wachtwoord vergeten.
2. Vul lidnummer en emailadres in en druk
op verstuur.

3. U ontvangt nu een email met een
wachtwoord.
4. Aanmelden met lidnummer
en wachtwoord

5. Vul wachtwoord in bij oude wachtwoord
en 2 keer een eigen gekozen
wachtwoord.

6. U bent nu aangemeld in het administratiesysteem
U kunt nu uw gegevens inzien en aanpassen, aanmelden bij
evenementen, de leden en schepenlijst raadplegen.
Mocht het onverhoopt niet lukken om in te loggen in het systeem, neem dan contact op met het
ledensecretariaat via de contact knop boven aan de pagina. Vermeld in uw contact uw naam, uw
volledige adres, lidmaatschap nummer en uw emailadres. Zij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Inloggen in het nieuwe administratiesysteem (uitgebreide uitleg)
Sinds kort hebben De Toerzeilers een nieuw leden- en evenementen administratie systeem. Daar deze
administratie uw persoonlijke gegevens bevat is hier een apart wachtwoord voor nodig. Als u nog nooit heeft
ingelogd op dit nieuwe systeem, dan heeft u dus nog geen wachtwoord. Dit dient u zelf aan te maken. Dit kan
eenvoudig via de onderstaande stappen.
Nadat u bent ingelogd op het systeem, kunt u:
- uw gegevens inzien zoals deze zijn opgeslagen in de ledenadministratie
- zich inschrijven voor evenementen van De Toerzeilers

Eerste keer aanmelden op het administratiesysteem
U dient een nieuw wachtwoord aan te vragen als
1. U de eerste keer inlogt op het administratie systeem
2. U uw wachtwoord vergeten bent.
Om een (nieuw) wachtwoord in te stellen volgt u de volgende stappen
1. Open op een willekeurige PC met toegang tot het Internet een webbrowser (chrome, firefox, internet
explorer, edge, etc) de administratie, door de volgende link in te vullen (of te knippen en te plakken) in
de adresbalk van uw browser: https://toerzeilers.banster.nl .
U komt nu op de welkomstpagina van het administratie systeem.
2. Klik nu op “wachtwoord vergeten” (zie onderstaand plaatje):

3. Vul op het volgende scherm uw lidmaatschapsnummer in bij “Login”, en het bijbehorende emailadres
zoals opgenomen in de ledenlijst (waar uw bijvoorbeeld de maandelijkse nieuwsbrief ontvangt), en
druk op de knop “verstuur”.
Als u geen email adres heeft geregistreerd bij het ledensecretariaat, dan kunt u niet via deze methode
een wachtwoord aanvragen. Neem hiervoor contact op met het ledensecretariaat via de contact knop
boven aan de pagina. Vermeld in uw contact uw naam, lidmaatschap nummer en uw emailadres.
4. U zult nu op uw mailadres een mail krijgen met een eenmalig te gebruiken wachtwoord.
a. Mocht u geen email hebben ontvangen,
i. controleer dan svp ook uw map met SPAM/Ongewenste mail.
ii. Neem contact op met het ledensecretariaat via de contact knop.
5. Log in op https://toerzeilers.banster.nl met uw lidmaatschapsnummer als Login en het zojuist
ontvangen wachtwoord.
6. U zal nu gevraagd worden een nieuw wachtwoord in te stellen: Vul het per email ontvangen eenmalige
wachtwoord in als het “oude wachtwoord”. Vul een nieuw wachtwoord (2x) in.
7. Volgende keer zult u met dit nieuwe wachtwoord kunnen inloggen.

