
 

Handleiding: registreer je 
vereniging 
 
Fijn dat je je vereniging wil opnemen in onze verenigingengids! Via deze handleiding tonen we je hoe 
je aan de slag gaat.   
 

Stap 1: Meld je aan via ‘Mijn Burgerprofiel’  
 
Surf naar www.schilde.be en klik rechts bovenaan op ‘Aanmelden – Mijn burgerprofiel’.  
 

 

Je wordt nu automatisch doorgestuurd naar het inlogplatform van de Vlaamse Overheid. Meld je aan 

via een van de vier beschikbare mogelijkheden. Eens je succesvol bent aangemeld, word je 

automatisch teruggestuurd naar de homepage van www.schilde.be.   

 

  

http://www.schilde.be/
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Stap 2: Vul het registratieformulier in 
 
Nadat je bent aangemeld, is de volgende stap het registratieformulier invullen. Dit kun je doen via 
volgende link: www.schilde.be/registreer-je-vereniging. Vul alle gevraagde gegevens in en klik op 
indienen.  

 

 
Stap 3: Goedkeuring 
 
Dienst communicatie zal jouw aanvraag behandelen. Je ontvangt een mail zodra je als beheerder van 
je vereniging bent gevalideerd.  
 

Stap 4: Meld je aan 
 
Ga naar www.schilde.be en meld je terug aan via ‘Mijn burgerprofiel’ zoals uitgelegd in stap één.  

 

http://www.schilde.be/registreer-je-vereniging
http://www.schilde.be/
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Stap 5: Maak je verenigingspagina aan 
 
In de validatiemail vind je een link terug om een verenigingspagina aan te maken. Klik hierop. Je 
wordt nu doorgestuurd naar de webpagina waar jij je persoonlijke pagina kunt aanmaken.  
 
Vul onder de tabbladen ‘Info’, ‘Contactgegevens’ en ‘Social links’ alle velden in.  

Tabblad 1: info 

Let op, voeg je een URL toe? Zorg dan dat deze begint met https:// (bijvoorbeeld: 

https://www.schilde.be).  

 

Tekstalternatief: wat is er op je afbeelding te zien?   

Body: een wervende tekst over je vereniging.  

https://www.schilde.be/
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Lintekst: het woord of zinsdeel dat gebruikt wordt om de link aan te geven, bijvoorbeeld ‘Klik hier’.  

Photos Associations: voeg enkele leuke sfeerbeelden van je vereniging toe. Zie je de groene knop 

‘Select’ niet staan? Klik dan op de tekst ‘Photos Associations’.  

Wanneer je bij ‘Photos Associations’ op ‘Select’ klikt, krijg je een nieuw pop-upvenster te zien. Via de 

groene knop ‘Select files’ kun je verschillende afbeeldingen toevoegen.   

Onder ‘Tekstalternatief’ beschrijf je kort wat je ziet op de foto. Onder ‘Media tags’ kies je voor de tag 

‘vereniging’. Staat deze tag niet in het lijstje? Dan kun je deze zoeken door op je toetsenbord 

‘vereniging’ in te typen.  

Heb je dit voor al je afbeeldingen gedaan? Klik dan onderaan op de groene knop ‘Select’.  
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Tabblad 2: contactgegevens  

 
 
Via de knop ‘contact person toevoegen’ kun je meerdere contactpersonen toevoegen.  
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Tabblad 3: social links  

Let op, voeg je een URL toe? Zorg dan dat deze begint met https:// 

 

Ben je tevreden van je input? Klik dan op de groene knop ‘Opslaan’.  

Dienst communicatie valideert je pagina. Vervolgens zal deze verschijnen in het algemene overzicht 

van alle verenigingen: www.schilde.be/overzicht-verenigingen.  

Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen? Of heb je hulp nodig bij de registratie? 
Neem contact op via communicatie@schilde.be. Wij helpen je graag verder.  

 
Nadien nog iets wijzigen? Dat kan! De bijhorende handleiding vind je op www.schilde.be/mijn-
vereniging. 

http://www.schilde.be/overzicht-verenigingen
mailto:communicatie@schilde.be
http://www.schilde.be/mijn-vereniging
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