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Inloggen op mijn.vegnunspeet.nl en wachtwoord wijzigen
Leden van de VEG Nunspeet hebben per mail inloggegevens ontvangen voor de
website mijn.vegnunspeet.nl. Wanneer je inlogt kun je bijv. foto's bekijken en documenten lezen die
alleen voor leden bestemd zijn.
De inloggegevens bestaan uit een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je op de volgende
manier kunt inloggen:
1. ga naar het tabblad 'MIJN VEG'
2. vul je gebruikersnaam in
3. vul je wachtwoord in
4. klik op de button 'inloggen'

Nadat je bent ingelogd, kun je je wachtwoord eventueel aanpassen. Dit gaat op de volgende manier:
1. klik op het pijltje links van je naam
2. klik op ‘Wachtwoord wijzigen’

(Via dit menu kun je ook andere zaken aanpassen)
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Je komt nu in het volgende scherm:

1. vul je oude wachtwoord en twee keer je nieuwe wachtwoord in
2. klik op de button 'Wijzigen'

Wachtwoord of gebruikersnaam vergeten?
Ben je het wachtwoord vergeten, dan kun je een nieuw wachtwoord
aanvragen.
Ga hiervoor naar het tabblad 'MIJN VEG', vul je gebruikersnaam en emailadres in en klik op de button "Verzenden'. Je ontvangt nu een
mailtje met een nieuw wachtwoord.

De gebruikersnaam die je heb ontvangen is automatisch door het
programma gemaakt.
Wanneer je de gebruikersnaam bent vergeten, dan kun je deze per
mail opnieuw toegestuurd krijgen. Meestal is je gebruikersnaam
opgebouwd uit je voorletters en achternaam (zonder tussenvoegsel)
en gescheiden door een punt.
Dus bijv, ma.berg
Om je gebruikersnaam op te vragen ga je naar het tabblad 'MIJN
VEG' en klik je op de link ‘Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten’.
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Vul je e-mailadres in en klik op de
button ‘Verzenden’.
Je ontvangt een mailtje met je
gebruikersnaam.
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Wijkindeling
Binnen de VEG Nunspeet hebben we verschillende wijken. Je kunt jouw wijk terugvinden onder het
item ‘Mijn groepen’. Wanneer je bent ingelogd vind je dit item op twee verschillende plekken.

Nadat je op ‘Mijn groepen’ hebt geklikt, verschijnt onderstaand scherm:

Door op de tegel van de wijk te klikken en vervolgens het tabblad leden te kiezen, krijg je te zien
welke personen er nog meer bij deze wijk horen.

Vervolgens kun je op de foto van een persoon klikken, om meer gegevens van de betreffende
persoon te zien.
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Je hebt nu ook de mogelijkheid om een mailtje te sturen. Klik hiervoor rechtsboven op de knop
bericht sturen’

Leden
Onder de Knop ‘Mensen’ vind je een lijst met alle leden van de VEG. Ook hier heb je de mogelijkheid
om door te klikken naar de gegevens van een persoon en de mogelijkheid om deze persoon een
mailtje te sturen.
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