
 

 

 

 

 
 
 
 

Scouts Online 

 

Als lid van onze vereniging ben je ook lid van de landelijke organisatie Scouting Nederland. Wij 
maken net als alle scoutinggroepen in Nederland gebruik van de online administratieve applicatie 
Scouts Online (SOL). We vragen je in de bevestiging van de inschrijving, je eigen gegevens bij te 
houden waaronder (e-mail)adressen, telefoonnummers en gezondheidsinformatie.  

Daarnaast gebruiken wij Scouts Online voor de inschrijving voor kampen en evenementen bij onze 
groep. Natuurlijk kun je, als je dat wilt, je ook aanmelden voor landelijke evenementen. 

Tevens ontvang je ledenkorting als je met je Scouts Online account inlogt bij de Scoutshop 
(http://sol.scouting.nl/). 

 
Inlog-account 
Als je voor het eerst wilt inloggen op je eigen pagina op Scouts Online, kun je een account aanmaken 
via https://login.scouting.nl/account/new/. Je vult daartoe een aantal gegevens in en via het bij ons 
bekende e-mailadres wordt er een bevestiging toegestuurd. Voor ieder lid heb je een apart account 
nodig. 
 

Wachtwoord vergeten 
Je kunt met je gebruikersnaam en e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen op 
https://login.scouting.nl/useraccount/. Weet je je gebruikersnaam niet meer? Vraag dan een nieuw 
inlog-account aan zoals hierboven staat beschreven. 
 

Corrigeren/aanvullen van gegevens 
Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van je eigen gegevens, zoals je NAW-gegevens, 
telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Hoe je dat doet, lees je hieronder: 

• Log in met je login-account bij http://sol.scouting.nl/; 
• Ga naar menu ‘Mijn Scouting’ – ‘Mijn basisgegevens’; 
• Op deze pagina kun je je gegevens wijzigen. Let erop dat het e-mailadres van het lid altijd 

ingevuld moet zijn. Dit is tevens het adres waar het inlog-account op geregistreerd is. Als een 
jeugdlid geen eigen adres heeft, kun je hier het e-mailadres van een ouder gebruiken; 

• Op het tabblad ‘Adressen’ kun je je woonadres wijzigen. Bij een verhuizing klik je op het oude 
adres en kun je de wijziging doorvoeren; 

• Op het tabblad ‘bankrekeningen’ kun je je bankrekening wijzigen indien nodig. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheidsformulier 
Wij beschikken graag over actuele informatie betreffende de gezondheid van uw kind als dat van 
belang is bij een opkomst, kamp of landelijk evenement zoals Nawaka. In geval van nood kunnen wij 
dan snel handelen. De teamleider van de speltak draagt dan altijd een actuele versie van deze 
informatie met zich mee: 

• Log in met je inlog-account op http://sol.scouting.nl/; 
• Ga naar menu ‘Mijn Scouting’ – ‘Mijn basisgegevens’; 
• Scroll naar beneden bij ‘Overige informatie’; 
• Vul de gegevens in; 
• Klik onderaan de pagina op ‘Wijzigingen opslaan’. 

 

Kampen/Evenementen 
Graag ontvangen we via Scouts Online jouw aan- of afmelding voor kampen en evenementen: 

• Log in met je inlog-account op http://sol.scouting.nl/; 
• Ga naar menu ‘Mijn Scouting’ – ‘Inschrijven evenementen (kolom Spel)’; 
• Zoek en klik op het evenement waarvoor je je wilt inschrijven; 
• Klik op het inschrijfformulier; 
• Vul het formulier in; 
• Bevestig het formulier; 
• Per e-mail ontvang je de bevestiging. 

 

 


