Registreren op de nieuwe LVGO website
De LVGO website is voor iedere bezoeker toegankelijk. Maar er zijn op de site een aantal mogelijkheden die alléén
toegankelijk zijn voor LVGO-leden èn bewoners van woongroepen die lid zijn van de LVGO. Die toegang krijgt u door
“in te loggen” op de site. Daar zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord voor nodig.
Die krijgt u door zich éénmalig via de
site te registreren. Dat gaat als volgt:
Het “webadres” van de LVGO site is
(nog steeds) www.lvgo.nl.
Daar aangekomen ziet u op uw scherm
een grote, telkens wisselende afbeelding met daarboven het LVGO logo en een regel tekst. Ga met uw muis naar
het woord “LEDEN” en klik.
Dan verschijnt het volgende scherm:
De grote foto is weg en de tekst “LEDEN” is
oranje gekleurd (1). Rechts onder de naam van
onze vereniging ziet u aan de rechterkant een
grote “knop” met daarin de tekst
“Aanmelden”. Daaronder ziet u “Registreer”
(2) staan Klik dàt woord (dus niet de knop) met
uw muis aan, dan verschijnt het
registratieformulier. Samengevat moet u daar
de volgende zaken invullen:
1.

Een zelf verzonnen, liefst korte gebruikersnaam. Dat is de naam die op de site
(bijvoorbeeld in het forum) te zien is. Gebruik
in verband met mogelijke verwarring geen
‘algemene’ inlognaam als bijvoorbeeld
‘secretaris’ of de naam van de woongroep. U
logt altijd in op persoonlijke titel. Andere
persoonlijke gegevens zijn niet zichtbaar.

2.

In het eerste vakje uw naam (voorletters mag
ook), in het tweede uw achternaam.

3.

Hier komt uw e-mailadres. Het moet uw
eigen e-mailadres zijn; op dat adres ontvangt
u ook uw inlog-gegevens!

4.

Vul hier de woongroep in waar u woont.
Daarbij maakt het niet uit of uzelf LVGO lid
bent of niet. De woongroep moet wèl lid zijn
van de LVGO.

5.

Vink het vakje rechts van de tekst aan
wanneer u lid bent van de LVGO.

6.

Controleer alles en druk tenslotte op de “Verzenden” knop.

Daarna ontvangt u een email ter bevestiging van de registratieaanvraag. En als het goed is krijgt u, binnen
maximaal 2 dagen, een email met uw inlog-gegevens, uw gebruikersnaam en een automatisch gemaakt
wachtwoord. Dat wachtwoord kunt u het beste meteen via de link in die laatste mail vervangen door een zelf
gekozen wachtwoord. Voor vragen over de site kunt u mailen naar info@lvgo.nl, of u kunt het contact-formulier
op de site gebruiken. Bellen naar het secretariaat kan ook: 030 8200965.
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