Handleiding digitaal inschrijven – Acrobatische gymnastiek
via KNGU Loket
Om uw deelnemers in te schrijven voor de wedstrijden gaat u naar de website van het
KNGU Loket: www.loket.kngu.nl
Om in te loggen heeft u de volgende gegevens van uw vereniging nodig:
- Gebruikersnaam (=verenigingsnummer)
- Wachtwoord
Deze inloggegevens zijn bekend bij het secretariaat van uw vereniging.
Zodra u bent ingelogd, komt u op de eerste pagina van het KNGU Loket
Voor landelijke en ook enkele districtswedstrijden moeten de deelnemers in het bezit zijn van
een geldig wedstrijdpaspoort. Indien dit het geval is, dient u deze eerst aan te vragen via het
kopje ‘Vereniging’.
Kies onder het kopje ‘Wedstrijden’ het submenu ‘Inschrijven Acrobatische Gymnastiek’
vervolgens ‘Landelijk’ of zoals in deze handleiding gebruikt als voorbeeld ‘District Zuid-Holland’
en als laatste het niveau waarin u uw deelnemers in wilt gaan schrijven.
Let op:
Voor elk niveau is een aparte wedstrijd aangemaakt. U dient dus per niveau in te schrijven.
In dit voorbeeld schrijven we in op een wedstrijd op E-niveau (junior).

Kies nu de wedstrijd waarvoor u uw leden wilt inschrijven.
Wanneer er meerdere wedstrijden binnen het gekozen niveau zijn, ziet u deze en kiest u de
juiste wedstrijd.
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Na uw keuze komt u op de pagina van de betreffende wedstrijd en ziet u boven in beeld een
beschrijving hiervan.
Hieronder selecteert u een train(st)er en vult zo nodig de gegevens aan.
Let op:
Hier komen alleen de train(st)ers te staan die lid zijn van uw vereniging (ingevoerd in
DigiMembers) en een geldige licentie hebben.
Voor u kunt ‘Opslaan’ moeten alle velden met een * zijn ingevuld.

U kunt nu eerst uw juryleden opgeven. Geef alleen die juryleden op waarvan u zeker weet dat
zij op deze wedstrijd willen jureren. Druk op ‘Toevoegen jurylid’ en vul alle gegevens in.
Na het invullen van uw juryleden, kunt u verder gaan met de inschrijving van uw leden.
Druk hiervoor op ‘Toevoegen sporter’. U komt dan op een nieuwe pagina.
Als u op het pijltje drukt van het selectievak ‘Selecteer een turn(st)er’ ziet u alle sporters die lid
zijn van uw vereniging en voldoen aan de leeftijdgrens van het door u gekozen niveau.
Let op:
- Ziet u een lid niet? Ga dan eerst na of hij/zij als lid is ingevoerd in DigiMembers door uw
vereniging en is doorgegeven aan de KNGU.
- Wanneer er voor de door u gekozen wedstrijd een wedstrijdpaspoort verplicht is, ziet u hier
alleen de leden met een geldig wedstrijdpaspoort tot aan de finale wedstrijd.
Selecteer nu de gewenste turn(st)er. Het volgende scherm verschijnt:
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Controleer de gegevens. Naar aanleiding van de geboortedatum wordt het vak categorie/niveau
ingevuld. Wanneer dit niet juist is, kunt u dit veranderen.
Bij bepaalde wedstrijden kunnen er nog vragen worden gesteld. Er kan bijvoorbeeld worden
gevraagd of u bij verschillende wedstrijddata uw voorkeur aan wilt geven.
Druk op ‘Toevoegen’
U komt weer terug op het beginscherm voor de inschrijving van turn(st)ers. Voor het opgeven
van een volgende deelnemer drukt u weer op ‘Toevoegen turn(st)er’. Dit herhaalt u tot u al uw
deelnemers voor deze wedstrijd heeft ingevoerd.

Wanneer u alle deelnemers heeft ingevoerd, gaat u verder met het toevoegen van de teams.
U drukt hiervoor op ‘Toevoegen team’.
Hoe u teams inschrijft die uit leden van verschillende verenigingen bestaan, vindt u verderop in
deze handleiding.

De teamnaam wordt automatisch gevuld, maar kunt u voor de duidelijkheid het beste
veranderen in een teamnaam waarin de volgende gegevens staan:
‘Verenigingsnaam – niveau + discipline team – teamnummer 1 (2, 3, 4 enz)’
Kies de categorie / niveau en klik op ‘Opslaan’
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Sleep nu de juiste deelnemers uit de lijst met ingeschreven turnsters in het juiste team.
Op deze manier kunt u al uw teams aanmaken.

Als u helemaal klaar bent met het aanmaken van uw deelnemende teams en u het gevraagde
aantal juryleden heeft opgegeven, drukt u op de button ‘Bevestigen per email’.
Hierna zal per mail een kopie van uw inschrijving naar het secretariaat van uw vereniging en
naar het emailadres van de opgegeven train(st)er worden verstuurd.
Het inschrijven van teams, welke bestaan uit leden van verschillende verenigingen
Voor combinatieteams gaat u als volgt te werk:
Volg de eerste stappen van de handleiding en selecteer de sporter die voor uw vereniging
uitkomt in het combiteam.
Maak een duidelijke teamnaam aan, bijvoorbeeld:
‘GV Spreidhoek/sv Kroko – E-jun damespaar – 1’
Sleep uw sporter in het team.
Beide verenigingen volgen deze stappen voor de sporter die vanuit hun vereniging deelneemt in
het combiteam.
Belangrijk hierbij is dat precies dezelfde teamnaam wordt gebruikt.
Bij het verwerken van de inschrijvingen door het wedstrijdsecretariaat zullen de ingevoerde
sporters dan onder elkaar verschijnen in de opgegeven teamnaam.
Op deze manier worden ook de wedstrijdkosten per deelnemer in rekening gebracht bij de
stamvereniging van de sporter.
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