
Inschrijven dubbelavond, raadplegen ledenlijst en -boekje enkel via login op website 
 
Om in te schrijven voor de dubbelavonden zal je geregistreerd moeten zijn op onze site, net zoals dit nodig 
is om de ledenlijst en het ledenboekje online te kunnen raadplegen. Dit omwille van privacy redenen. 
 
Hoe doe je dat? 

Registreren 
 

1. Surf naar www.tcdeschakel.be 
In het bovenste menu, ga je met de muis naar ‘leden’ (er komt een submenu tevoorschijn) en klik 
op ‘registreren’ 

 
 

2. Kies een (unieke) gebruikersnaam van minimum 5 tekens, vul alle gegevens in en kies een veilig 
wachtwoord. Het wachtwoord kunt u nadien nog steeds wijzigen, indien u dit wenst. 

3. Vink de ReCaptcha aan. 
4. Klik op ‘Registreren’. 
5. Als alles correct werd ingevuld, wordt u doorverwezen naar een bedankingspagina. Uw gegevens 

werden naar ons doorgestuurd. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om in te loggen. U 
ontvangt een bevestigingsmail op het opgegeven mailadres zodra we de gegevens hebben 
gecontroleerd en goedgekeurd. Zo vermijden we dat een willekeurig iemand toegang kan krijgen 
tot uw gegevens. 

6. Heeft u de activatiemail ontvangen? Via de link in de mail komt u op de inlogpagina. 

  
 

7. Vul uw gebruikersnaam of email in, het eerder gekozen wachtwoord en vink de ReCaptcha aan. 
8. Klik op inloggen. 



9. U bent ingelogd. Wanneer je met de muis terug naar ‘Leden’ gaat, in het bovenste menu, zal je een 
aangepast submenu tevoorschijn zien komen. 

10. Om de ledenlijst en/of het ledenboekje te bekijken, klik op ‘Ledenboekje’ of 
11. Klik op ‘Inschrijving dubbelavond’ om in te schrijven voor een dubbelavond. 

Pas op: deze pagina komt pas online wanneer inschrijven mogelijk is! U ontvangt daarvoor een mail 
en wordt via de Tennis Vlaanderen app en/of onze Facebook pagina op de hoogte gehouden. 

 

Inloggen op de site Tennisclub De Schakel 
 
Bent u reeds geregistreerd? Volg dan onderstaande stappen. 

1. Surf naar www.tcdeschakel.be 
In het bovenste menu, ga je met de muis naar ‘leden’ (er komt een submenu tevoorschijn) en klik 
op ‘Inloggen’. 

2. Vul uw gebruikersnaam of email in, het eerder gekozen wachtwoord en vink de ReCaptcha aan. 
3. Klik op ‘Inloggen’. 

 

Wachtwoord herstellen of resetten 
 

1. Op de inlogpagina klik je op ‘Wachtwoord vergeten?’. 
2. Vul uw gebruikersnaam in of uw mailadres (hetgeen u hebt gebruikt bij de registratie). 
3. U zal een mail ontvangen met een link naar de herstelpagina. 
4. Kies een nieuw wachtwoord en bevestig het, vink de ReCaptcha aan. 
5. Klik op ‘Herstel mijn Wachtwoord’. 
6. Uw nieuw wachtwoord is klaar voor gebruik. 


