
Handleiding online ledenadminstratie en lidmaatschapsnummers 

Zoals u in de laatste Hollandse Nieuwtjes heeft kunnen lezen brengen we de ledenadministratie 
online zodat u zelf de gegevens die we hebben geregistreerd kunt zien en eventueel veranderen. 
Nieuwe leden kunnen zich online aanmelden. We voeren ook lidmaatschapnummers in om de 
financiele administratie te vergemakkelijken. 

Alle leden krijgen binnenkort twee emails. 

Email 1: De Hollandse Club Stockholm goes online! In deze mail komt uitleg over waarom we de 
ledenadminstratie onoine brengen, hoe het ongeveer werkt en welke mogelijkheden er zijn om de 
contributie voor 2013 te betalen. 

Email 2: De Hollandse Club Stockholm - Gebruikersnaam/Wachtwoord. In deze email staan er drie 
belangrijke gegevens:   

1. Lidmaatschapsnummer (die is voor de penningmeester van belang om ingekomen betalingen 
op te sporen, namen komen regelmatig niet goed over) 

2. Gebruikersnaam (username, om samen met het wachtwoord in te kunnen loggen en uw 
geregistreerde gegevens te kunnen zien) 

3. Wachtwoord (password) 

Nadat u de email ontvangen heeft logt u in op www.dhcs.se 

Dat doet u aan de rechterkant van de pagina: 

 

 

http://www.dhcs.se/


Vul de gebruikersnaam (username) en wachtwoord (password) in. U kunt een keer klikken met de 

muis in het vakje Remember Me  om makkelijk later weer in te 
kunnen loggen.   

Druk op de knop Log Me In  en dan komt het volgende 
beeld op:  

 

 

 



Door op de juiste Paypal knop te drukken kunt u betalen als gezinslid of alleenstaand lid. 

Na betaling via PayPal moet u weer opnieuw inloggen 
op de DHCS-site. Het is natuurlijk ook mogelijk om met een creditcard te betalen. 

Echter door eerst verder naar beneden te scrollen ziet u de gegevens in het ledenbestand die u direkt 
zelf kan aanpassen.  

 

 



Na het wijzigen moeten de algemene voorwaarden/huishoudelijke regels goedgekeurd te worden 

door te klikken in het vakje  en kan met de knop  alle gegevens 
bewaard te worden.  

 

 

 

Het wachtwoord kunt u altijd aanpassen door zelfde wachtwoord in te vullen in de vakken onder 

. De password strength indicator geeft aan 
hoe goed het password is tegen fraude.  

 

 

 

 


