Hoe schrijf ik me in bij Chiro Jegra voor het komende Chirojaar?
1. Surf naar https://chirojegra.onzevereniging.be/
2. Meld je aan met je gebruiker. Als je de vorige jaren al een gebruiker op ons systeem hebt,
dan kan je deze gegevens gebruiken om aan te melden. Je moet geen nieuwe gebruiker
aanmaken.
Indien je een nieuwe ouder bent, dan klik je op “Registreren”.

3. Vul het formulier in met alle benodigde gegevens en klik daarna nogmaals op “Registreren”.

4. Eens je gebruiker is aangemaakt, moet je deze activeren. Ga naar je mailbox en open de mail
die je hebt ontvangen.

5. Als je op de link klikt zal je gebruiker geactiveerd worden. Je wordt daarna doorgeleid naar je
nieuwe dashboard.

6. Vanaf hier kan je kinderen beginnen toe voegen aan je gebruiker, en daarna ook inschrijven
voor het chirojaar.

7. Klik op “Toevoegen” in het vakje “Mijn Kinderen”.

8. Vul op de volgende pagina alle gegevens van het kind in.

Telefoon & email is niet verplicht, maar kan soms handig zijn voor oudere groepen.
Je kan per kind ook nog een afwijkend adres ingeven, indien het kind niet permanent zou
inwonen bij jou. Indien dit wel het geval is, dan kan je het vakje “Zelfde adres als ouder”
aanvinken. Het adres dat je hebt opgegeven tijdens de registratie zal dan gebruikt worden.

9. Je hebt je kind nu succesvol toegevoegd aan ons systeem.
MAAR OPGELET! Dit betekent niet dat je kind ingeschreven is voor het chirojaar. Dit
betekent enkel dat het kind gekoppeld is aan je gebruiker.

10. Om je kind in te schrijven voor het komende chirojaar, klik je op “Schrijf in” onder zijn naam.
11. Op de volgende pagina vul je de gevraagde gegevens aan.

Je duid de groep van het kind aan, of je een huisbezoek wenst en of je toestemming geeft om
foto’s te plaatsen op sociale media.
Daarna klik je op “Schrijf in”.

12. Je wordt doorverwezen naar een nieuwe pagina, waar je het lidgeld moet betalen.

Het lidgeld voor Chiro Jegra bedraagt €38,00 inclusief de bijkomende administratiekosten.
Indien het niet mogelijk is om dit bedrag in éénmaal te betalen, neem dan contact op met
onze VB op via vb@chirojegra.be. We bekijken samen de mogelijkheden.
13. Betaal met kredietkaart of bancontact en volg de stappen op het scherm.
14. Eens de betaling goed doorgekomen is, is de inschrijving compleet.

15. Op je dashboard kan je de inschrijvingsstatus zien van je kind. Eens de betaling is
doorgekomen, zal deze gemarkeerd worden als “Ingeschreven”.

Proficiat! Je kind is nu ingeschreven voor het komende chirojaar en is er helemaal klaar voor
om elke zondag de zotste spelletjes te spelen.
Vragen? Problemen? Contacteer ons via info@chirojegra.be

