Handleiding inschrijvingssysteem E2E
Vanaf woensdag 5 juni 2019 zal het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem werken met een nieuw
inschrijvingsprogramma voor het inschrijven van de activiteiten. We werken hiervoor samen met E2E. In
deze bundel kan je lezen hoe je jezelf en je gezin nu al kan registreren in het programma en hoe je vanaf 5
juni, 17 uur, kan inschrijven voor de activiteiten.
Inschrijven kan via deze link: www.dilsen-stokkem.be/inschrijven-activiteiten

Om in te schrijven dient u drie stappen te volbrengen:
1. Registratie van het gezinshoofd
Klik in de rechterbovenhoek op ‘registreren’. In het volgende venster (zie afbeelding) klikt u op
‘familie registreren’.

In het volgende scherm geeft u eerst uw gegevens, als gezinshoofd, in. Alle vragen met een
asterisk-symbool (*) zijn verplicht.

Na het invullen van uw gegevens klikt u op ‘volgende’. In het volgende scherm kiest u uw
logingegevens. Als loginnaam kan u kiezen voor uw voor- en familienaam maar u kan ook een
andere naam kiezen. Belangrijk is dat u iets kiest wat u makkelijk kan onthouden. Uw loginnaam
hebt u achteraf telkens nodig om te kunnen inloggen.
In deze stap moet u ook kiezen voor een wachtwoord. Als u alle gegevens aangevuld hebt mag u op
‘volgende’ klikken.
Bij het volgende scherm krijgt u al uw gegevens als hoofdboeker nog eens te zien. Kijk alle gegevens
zeker goed na zodat wij, als organisatie, over de juiste informatie beschikken.

Na deze stap ontvangt u een e-mail op uw gekozen e-mailadres waarin u uw account kan
bevestigen. Klik op de link in uw e-mail en log u opnieuw in.

2. Gezinsleden toevoegen
Als u zichzelf ingelogd heeft, ga dan naar ‘mijn profiel’.
Opgelet! Het is belangrijk dat u, bij uzelf als gezinslid, de vragen rond de privacywetgeving invult.
Als u dit niet doet, kan u niet verder met boeken.

Klik vervolgens op ‘gezinsleden toevoegen’. Voeg het rijksregisternummer in van uw kind dat u
toevoegt.
Opgelet! Rijksregisternummers kunnen maar één keer toegevoegd worden. In dit programma is het
belangrijk om te weten dat elk gezin enkel zijn eigen kind(eren) kan toevoegen. Inschrijven voor
vriendjes/vriendinnetjes kan niet meer, elk gezin dient dus voor zijn eigen kind(eren) in te schrijven.
Let in deze stap ook op dat u alle gegevens met een asterisk-symbool (*) invult.

In bovenstaand kader kan u de gegevens invullen van het gezinshoofd. Maar hier kunnen ook
eventueel de gegevens van de andere ouder, een grootouder… toegevoegd worden.
In de volgende stap is het heel belangrijk dat u de medische vragenlijst van uw kind invult zoals
hieronder aangegeven. Vergeet ook zeker niet de informatie over uw huisarts in te vullen. In geval
van nood hebben wij dit nodig.

Opgelet! Gelieve de medische gegevens van uw kind zorgvuldig in te vullen. Het is voor ons als
organisatie heel belangrijk dat wij, indien er iets gebeurt, telkens over de juiste informatie
beschikken.
Indien u meerdere kinderen wilt toevoegen als gezinslid, dan herhaalt u de vorige stappen
opnieuw.

3. Inschrijven van activiteiten
Wanneer u op woensdag 5 juni om 17.00 uur wenst in te schrijven voor de activiteiten van de
zomervakantie, meld u zich aan via deze link: www.dilsen-stokkem.be/inschrijven-activiteiten. Als u
ingelogd bent klikt u op de bovenste tabbladen op ‘Activiteiten’ en selecteert u ‘Inschrijvingen’.
U krijgt volgend scherm te zien:

Als u wenst in te schrijven moet u eerst de gezinsleden selecteren waarvoor u wenst in te schrijven.
U hoeft geen rekening te houden met verschillende leeftijdsgroepen. U kan in één sessie voor élk
kind tegelijk inschrijven.

In bovenstaand vak kan u zien voor welke activiteiten uw kind(eren) ingeschreven kunnen worden.
Indien uw kind(eren) te oud of te jong zijn zal u ze niet kunnen selecteren.

Wanneer u al uw activiteiten geselecteerd hebt klikt u op ‘volgende’. In dit scherm is het belangrijk
dat u uw rekeningnummer (IBAN) invult. Dit maakt het voor ons gemakkelijk om terugbetalingen te
doen indien nodig. Kijk zeker nog eens na of u al uw gewenste activiteiten geselecteerd hebt.
Opgelet! Indien u al een DOE-pas voor 2019 (bordeaux kaart) gekocht hebt moet u de DOE-pas niet

opnieuw selecteren. Enkel klanten die voor de eerste keer deelnemen aan het aanbod moeten een
DOE-pas selecteren. Wij kijken elk profiel en elke aanvraag na. Indien u (nog) geen DOE-pas gekocht
heeft rekenen wij deze achteraf aan.
In het volgende scherm kan u aanduiden of uw kind(eren) afgehaald en/of teruggebracht moeten
worden naar ’t Kadeeke. Indien u dit nog niet weet, vult u best ‘nee’ in en stuurt u achteraf een
mail naar wvc@dilsen-stokkem.be

Opgelet! U dient ten alle tijden ook in ’t Kadeeke door te geven of uw kind(eren)
opgehaald/teruggebracht dienen te worden voor de activiteiten.

Wanneer u op ‘volgende’ klikt ziet u het overzicht van uw bestelling.
Klik daarna op ‘toevoegen aan mandje’. Hier ziet u nogmaals uw winkelmandje met een overzicht
van uw bestelde activiteiten. U krijgt hiervan ook een mail met alle activiteiten die u gereserveerd
heeft.

Klik vervolgens op ‘bestelling afronden’ om zo naar het betaalmenu te gaan.

Selecteer de juiste betaalwijze om zo uw activiteiten te verzilveren. Indien uw betaling geslaagd is,
krijgt u hiervan een mailtje in uw mailbox. Zo bent u zeker dat alles gelukt is.
Opgelet! Indien er tijdens de inschrijvingen van woensdag 5 juni problemen zijn, dan kan u steeds
contact opnemen met de afdeling WVC via het telefoonnummer 089 79 08 90.
U kan op woensdag 5 juni ook langskomen tijdens onze permanentie van 17.00 tot 20.00 uur in het
administratief centrum, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem.

