
Hoe log je in op het alleen voor de leden bestemde deel van de website  ?  

1) Ga naar onze webpagina www.transgendernederland.nl (zie (1))

2) Klik in de menubalk bovenin op "Inlog leden" (zie (2))

3) Klik in het scherm dat nu komt op de onderste link (zie (3)):

  



4) Je krijgt nu het volgende scherm te zien: vul hier in het eerste vak (4) je eigen, geldige e-mail-
    adres in 

5) Vul in het tweede vak (5) je lidnummer in. Je vindt dit lidnummer op je welkomsbrief. Als je het
     lidnummer niet meer weet, neem dan contact op met de ledenadministratie via
     ledenadministratie@lkgtent.nl

    Als je e-mail-adres (nog) niet bij ons bekend is en deze niet erg lijkt op de naam waaronder je bij
    ons bekend bent, vul hier a.u.b. dan ook de bij ons bekende naam- en adresgegevens in, zodat we
    zeker weten dat je lid van onze vereniging bent.

6) Vul in het derde vak (6) een V

7) Als je dit allemaal gedaan hebt, klik dan op de button "Send to administrator"



8) Je krijgt nu het volgende scherm te zien:

     Als je dit ziet, heeft onze webmaster een bericht gekregen dat je je hebt aangemeld. Om te
     voorkomen dat iedereen zo maar toegang tot ons beveiligde gedeelte krijgt, zal die eerst contact
     opnemen met de ledenadministratie. Daar wordt gecontroleerd of je als lid bestaat en, zo ja, of de
     contributie betaald is. 

     Dit lijkt omslachtig en het is vervelend dat het even kan duren voordat je toegang tot het
     beveiligde gedeelte hebt. Toch doen we dit zo: het is voor ons de enige manier om ervoor te
     zorgen dat alleen betalende leden toegang tot dit beveiligde gedeelte hebben. Leden hebben bij
     ons een streepje voor op niet-leden!

     Voor alle duidelijkheid: alle leden kunnen toegang krijgen tot het besloten deel van de
     site, dit geldt dus ook voor leden die de Transformatie via de post ontvangen.

     Als er iets niet in orde is, nemen we contact op per e-mail op hetzelfde adres als dat je bij stap
     vier hebt opgegeven.



9) Als alles in orde is, ontvang je na een paar dagen een soortgelijke e-mail als hieronder op het
    eerder opgegeven e-mail-adres. Klik op de link "Please click here to join transgender." (9)

10) Als je op de link klikt, dan zal Internet Explorer weer openen, met het volgende scherm. Vul bij
     (10) je naam in...

11) Vul bij (11) een door jouzelf bedacht password in 

12) Vul bij (12) hetzelfde password nog een keer in. 

13) Druk daarna op de button "Save". 



14) Het volgende scherm verschijnt:

        In dit scherm staan de instellingen voor de besloten omgeving. Je hoeft hier alleen op Submit
        (14) te drukken. Je ziet nu hetzelfde scherm als hierboven, maar dan met de melding
        "Notification settings have been changed" in een blauwe balk boven "My Workspaces", de 
        wijzigingen zijn nu doorgevoerd:



15) Je hebt nu je eigen account op het besloten gedeelte van onze website, je kunt nu inloggen: typ
       als internetadres weer www.transgendernederland.nl...

16) ...en klik weer op "Inlog leden"

17) In het scherm dat volgt, klik je op de bovenste link "klik hier voor de inlogpagina van
      PBWorks":



18) Je krijgt het inlogscherm voor het besloten deel van de website te zien: vul in het veld 
      e-mail-adres je eigen e-mail-adres in (zoals je dat ook bij stap 4 opgegeven hebt):

19) Vul achter Password hetzelfde password in als je eerder in stap 11 opgegeven hebt

20) Klik tenslotte op "Log in", je bent nu ingelogd op het besloten deel van de site:

21) Klik op "Pages & Files" bovenin het scherm, je komt nu in het volgende scherm. 



In dit scherm kun je bestanden zien die alleen voor onze leden bedoeld zijn:

22) Klik bijvoorbeeld eens op "Digitale uitgaves van Transformatie": je krijgt dan een lijstje met
       Transformaties te zien (de oudste staan bovenaan, de nieuwste onderaan):



23) Door op de naam te klikken krijg je de voorpagina te zien:

24) Door op de voorpagina te klikken wordt de digitale Transformatie gedownload naar je
      computer, je kunt deze vervolgens lezen op je computer of afdrukken op je printer.

We hopen dat deze handleiding je helpt om op gang te komen. Mocht je ergens blijven "steken", 
stuur dan een e-mail naar voorzitter@lkgtent.nl, we proberen er dan samen uit te komen. 


