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HANDLEIDING SOL 
INLOGGEN BESTAANDE ACCOUNTS   

 JAARLIJKSE UPDATE GEGEVENS 
 

 
Bij Scouting Woerden houden we de lidmaatschapsgegevens bij via Scouts Online (SOL). Dit is de 
online administratieve applicatie van Scouting Nederland.  
 
Elk lid (ouders/verzorgers bij minderjarigen) heeft zelf inzicht in de gegevens die geregistreerd zijn. 
Alle leden houden hierin ook hun eigen gegevens bij. Bijvoorbeeld bij verhuizing, een nieuw 
telefoonnummer of als je 18 jaar wordt.   
 
Als extra geheugensteuntje, sturen we jaarlijks aan alle leden daarom deze herinnering.   
 

Wat moet ik doen? 1. Log in 
2. Nadat je bent ingelogd staat er in de groene balk “Mijn 

Scouting”. Zodra je hier met de muis over heen gaat verschijnt 
er een menu met de naam van de Scout. Hieronder staat het 
kopje: "mijn basisgegevens" klik hier op 

3. Bezoek deze 3 verschillende tabbladen en controleer of 
corrigeer de gegevens: 

 
 

4. BASIS:  
a. verhuisd? nieuw telefoonnummer? Ander mailadres? 

Andere ziektekostenverzekering?  
Maar ook:  

b. Het is wenselijk dat de mobiele nummers van beide 
ouders zijn ingevoerd, zodat we indien geval van nood 
altijd een van de ouders kunnen bereiken.  

c. Klik op: wijzigingen opslaan en ga naar het tabblad 
aanvullende lidgegevens:  
 

5. AANVULLENDE LIDGEGEVENS 
a. Controleer de gegevens en wijzig indien van toepassing 
b. Klik op gegevens opslaan en ga naar het tabblad 

bankrekening  
 

6. BANKREKENINGEN   
a. Nieuw of ander rekeningnummer? 
b. Wijzig de gegevens 
c. Klik op volgende, controleer en klik op voltooien  

 

Ben je 18 jaar 
geworden?  
 

Check en wijzig je gegevens: bij jouw e-mail en telefoonnummer staan 
soms nog die van je ouders. Vul ook je eigen adres en 
verzekeringsgegevens in en check dan meteen even de aanvullende 
lidgegevens en bankrekeningnummer.  
 

Hoe kom ik ook alweer 
op Scouts Online? 

Da’s eenvoudig. Ga naar http://sol.scouting.nl  
(Let op: meerdere  kinderen op scouting betekent meerdere Inlog-
accounts. Gebruikersnaam is de naam van het kind.)  

http://sol.scouting.nl/
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a. log in 
 

b. of klik op  2. Inlog-gegevens opvragen 
met je gebruikersnaam en emailadres kun je hier een nieuw 
wachtwoord aanvragen. (let op: meerdere kinderen bij scouting 
betekent dus meerdere gebruikersnamen) Je ontvangt een mail 
met een link om het account te activeren. Hierna kun je 
inloggen. 
 

c. Weet je óók je gebruikersnaam niet meer? Vraag dan een nieuw 
inlog-account aan. 

Lukt daarmee het inloggen nog niet? De meest voorkomende redenen: 
- Na het aanmaken van een account ben je op de site van scouting 

Nederland en niet meer op de site van SOL. Ga even terug naar 
sol.scouting.nl. 

- Verhuisd?  Log in met het oude adres (en pas het daarna aan) 
- E-mailadres veranderd? Log in met je oude e-mailadres (en pas 

het daarna aan) 
 

Toch nog vragen? Neem dan contact op via plaatsingen@scowo.nl 
 
Stuur geen chat , helpbericht of mail naar het adres op de pagina van 
sol.scouting.nl, behalve via de optie nieuw wachtwoord of nieuw 
inlogaccount aanvragen.  
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