Stap 1: ga naar www.doodle.com
(rechtsklik op de link  open in nieuw tabblad)

Stap 2: registreren
Klik boven op ‘registreren’ (zie afbeelding). Heb je al een doodleaccount? Klik dan op inloggen.

Stap 3: Registratie voltooien
Je kunt je aanmelden via je email adres en via je Facebook of google account. Facebook is het
makkelijkst maar deze keuze is aan jezelf. Volg de stappen die Doodle je oplegt en rond de
registratie af.

Stap 4: goed zo, je bent aangemeld!
Ga nu naar het rooster van de door jouw gewenste locatie
(rechtsklik op de link  open in nieuw tabblad
 Meijel https://boestyourself.doodle.com/poll/4pc9yqiefs25sd52
 Panningen https://boestyourself.doodle.com/poll/zm46b79rx7tw3kis
 Heythuysen https://boestyourself.doodle.com/poll/vr65q9zsg6kkhf3g
 Leveroy https://boestyourself.doodle.com/poll/d35wqc8ghhvans2p
Check dan meteen of jouw naam bovenin staat. Niet? Dan moet je inloggen!
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Stap 5: scrol naar jouw aanmeldvak
Scrol nu naar beneden tot je het vakje met je eigen naam ziet (zie onderstaande afbeelding). Dit is
jouw persoonlijke aanmeldvakje, zoals je ziet kun je van niemand anders de aanmeldingen zien en
andere dus ook niet van jou.

Stap 6: meld je aan voor de trainingen
Zie onderstaand plaatje. Rechts naast je naam zie je de beschikbare opties, onderaan zie je de
datums en tijdstippen die je kunt kiezen. Vink de hokjes aan van de lessen die jij wilt gaan volgen
en klik op ‘KLAAR’.

LET OP: Er kunnen maximaal 16 deelnemers per les worden ingeschreven. Kun je een vakje niet
aanklikken, dan betekend dat dat die les al vol zit!
Bij ieder abonnement kun je jezelf inschrijven op iedere locatie, voor iedere les. Uiteraard geldt bij
het 1x per week abonnement dat je 1 van alle trainingsopties mag kiezen. Mocht je vaker willen
sporten per week? Stap dan over op een onbeperkt abonnement of neem een rittenkaart
(eventueel naast het 1x per week abonnement)
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Stap 7: voer je gegevens in
Voor mijn administratie, en voor de geldigheid van aanmelding is het van belang dat je jouw
mailadres en telefoon nummer invoert. Deze slaan automatisch op, bij een volgende aanmelding
zullen deze gegevens automatisch in gevoerd staan. Ingevuld? Klik dan op ‘KLAAR’!

Je krijgt onderstaande afbeelding te zien. Je aanmelding is nu compleet. Wil je de aanmelding
controleren of wijzigen? Ga dan terug naar de poll.
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Stap 7: nieuwe aanmelding of wijziging.
Wil je jezelf aanmelden voor een andere training? Ga dan terug naar de online agenda en zorg
dat je ingelogd bent. Scrol naar jouw naam en klik op het potloodje om je aanmelding toe te
voegen/wijzigen (zie onderstaand plaatje)

Stap 8: kies de nieuwe/extra datums/tijdstippen
Vink nu weer de hokjes aan van de dagen/tijden die jij wilt trainen. Wil je jezelf afmelden voor een
training? Haal het vinkje bij die dag/tijd dan weg door erop te klikken. Klik na je wijzigingen op
‘updaten’. Dan ben je officieel afgemeld en is jouw plaats weer beschikbaar voor andere.


LET OP: meld jij jezelf aan voor een les, maar kom je niet opdagen? Dan krijg je een waarschuwing.
Lees het reglement hiervoor goed door. http://www.boestyourself.nl/wpcontent/uploads/2017/09/reglement-boestcamp.pdf
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Stap 10: controleer je aanmelding
Klaar? Check dan voor de zekerheid of je aanmelding klopt. Zorg dat je de juiste dagen hebt
aangevinkt maar ook de juiste uren. Het zou jammer zijn dat je bij een verkeerde les staat
aangemeld en daardoor niet mee kan draaien bij een les die al vol zit.

Groen vakje met vinkje = aangemeld!
Rood vakje = niet aangemeld

Stap 1: installeer doodle
Download en instaleer ‘Doodle: afspraken plannen’
op je telefoon

Stap 2: open doodle en meld jezelf aan
Open doodle op je telefoon, je krijgt dan onderstaande afbeelding
te zien. De registratie werkt hetzelfde als bij de PC (registreer je
via mail, Facebook of google account). Zodra het voltooid is, kun je
jezelf inloggen op doodle en blijf je ook ingelogd op je mobiel
(tenzij je anders hebt ingesteld).
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Stap 3: open de link
Klik op de link voor de desbetreffende locatie en open met doodle:
Meijel: https://boestyourself.doodle.com/poll/4pc9yqiefs25sd52
Panningen: https://boestyourself.doodle.com/poll/2hn4t27ahrepwn53
Heythuysen: https://boestyourself.doodle.com/poll/vr65q9zsg6kkhf3g
Leveroy https://boestyourself.doodle.com/poll/d35wqc8ghhvans2p

Stap 4: aanmelden
Scrol naar beneden en vink de dagen/uren die jij wilt trainen aan.

Stap 5: voer je gegevens in
Voer je gegevens in en klik op ‘Klaar’. Het invoeren van de gegevens hoeft ook hier maar 1 keer,
daarna staan ze er in het vervolg automatisch.
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Stap 6: nieuwe aanmelding of wijziging.
De BOESTcamp poll staat nu bij jouw Polls. Deze vind je links bij ‘Polls’ en komt automatisch in je
scherm wanneer je de Doodle app opstart. Super makkelijk!

Ook via aanmelding via de telefoon gelden de zelfde regels als via de PC. Lees hiervoor ook het
reglement. http://www.boestyourself.nl/wp-content/uploads/2017/09/reglement-boestcamp.pdf
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