!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Judo Club Samoerai Aalter
Dojo:
Gemeentelijk sportpark
Lindestraat 17
9880 Aalter
Secretariaat:
Wingenestraat 89a
9880 Aalter

Tel.:
Email:

09/374.31.04
gerard.transez@telenet.be
www.jcsamoerai.com

Club Nr.:

4054

Aangesloten bij de Vlaamse Judo Federatie,
lid van de Belgische Judo bond.

BIJLAGE IV - GEBRUIK LOGIN WEBSITE
Wanneer u lid bent van Judo Club Samoerai Aalter kan u gebruik maken van de login service op
onze website. Hier vindt u extra informatie over technieken en info over data wanneer u zich kan
verwachten aan een examen voor een volgende graad.
Indien u gebruik wil maken van deze service, surft u naar www.jcsamoerai.com. Op de homepage
vindt u rechtsboven de login knop. Indien u hier op klikt, wordt er naar een gebruikersnaam en een
password gevraagd. Deze zijn als volgt ingesteld:
Gebruikersnaam: Uw gebruikersnaam volgt volgende regels:
Begin elk nieuw deel van de naam met een hoofdletter. Start met uw achternaam, gevolgd door de
beginletter van uw voornaam. Bestaat uw achternaam uit twee delen, begin dan opnieuw met een
hoofdletter. Indien het zich voordoet dat uw login al bestaat, dan zal u persoonlijk verwittigd
worden en uw login zal aan u duidelijk gemaakt worden. Indien de combinatie van achternaam en
eerste letter voornaam minder dan 6 karakters oplevert, dan voegt u nog in kleine letter de
volgende letters van uw voornaam eraan toe tot u op 6 karakaters uitkomt.
v.b. JansensJ, VanDeVeldeP

Password: Uw password volgt volgende regel:
Op de achterkant van uw lidkaart bevindt zich uw lidnummer. Dit nummer, gevolgd door uw
initialen met hoofdletter, is tevens uw password. Vb. 1089234JJ, 1209831VDVP

Indien u problemen ondervindt, gelieve Ingmar Schepens te contacteren via mail
(schepensi@gmail.com) of in de club.
Met vriendelijke groeten,!
Het bestuur.!
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