
 

E-mailadres aanpassen in Scouts Online (SOL) 
 

1. Communicatie vanuit de vereniging 

 

Communiceren doen we het eenvoudigst als dat digitaal kan. De verspreiding van de nieuwsbrief, de 

verzending van de contributienota, berichten van het leidingteam etc. Maar dan hebben we wel het 

juiste emailadres nodig. Deze kunt u zelf snel en eenvoudig aan ons doorgeven via Scouts Online 

(SOL), te bereiken via: https://sol.scouting.nl. 

Ook een adreswijziging of een wijziging van je telefoonnummer vragen we zelf aan te passen. 

 

 

Nog geen account voor Scouts Online (SOL)? 

Als je nog geen account hebt, of je weet je accountgegevens niet meer, dan kun je die via 

onderstaande links aanvragen of herstellen: 

 

Een nieuw account aanvragen 

Log-ingegevens vergeten / account herstellen 

 

 

2. Inloggen in Scouts Online (SOL) 

 

Om in te loggen in Scouts Online (SOL) volg je onderstaande stappen: 

• Ga naar: https://sol.scouting.nl 

• Klik op de ‘Log on’ knop (Afb. 1) 

• Log-in met je gebruikersnaam en wachtwoord (Afb. 2) 

 
Afb. 1: klik op de ‘ Log on’-knop om in te loggen 

 

 



 

 
Afb. 2: vul je login gegevens in (gebruikersnaam en wachtwoord) 

 

 

• Als je bent ingelogd kies je in het menu voor ‘Mijn Scouting’ en kies voor ‘Mijn e-mail’ (Afb. 

3) 

 
Afb. 3: kies voor ‘Mijn email’ of ‘ Mijn e-mail adressen’ 

 

• Controleer het e-mail adres en bepaal of u op dat adres alle correspondentie van de scouting 

wil ontvangen (nieuwbrieven, contributienota’s, berichten van het leidingteam etc.) 

• Is er nog geen e-mail adres ingevuld? Klik op de knop Een e-mail adres toevoegen (Afb. 4) 

Is er al wel een e-mail adres ingevuld, maar is deze onjuist? 

Klik dan ook op de knop Een e-mail adres toevoegen (Afb. 4) 

 



 
Afb. 4: E-mail adres toevoegen 

 

• Vul een juist e-mail adres in en klik op de knop Voltooien (Afb. 5) 

Vink naar wens het vakje aan: ‘Gebruiken als standaard e-mail adres’ (Afb. 5) 

 
Afb. 5: vul het juiste e-mail adres in 

 

• U kunt meerdere e-mail adressen opgeven als dat gewenst is 

• Verwijder de e-mail adressen uit het overzicht door op de knop: ‘Verwijder e-mailadres’ te 

klikken (Afb. 6) 

 

 
Afb. 6: e-mail adres verwijderen 

 

 

 

 


