
Declareren bij ZCNF’34 
 

Inleiding 

 
Wanneer je bij ZCNF’34 training geeft, kun je je trainingsuren declareren bij de penningmeester. In 

het verleden was er hier een declaratieformulier voor dat door de penningmeester werd geprint en 

uitgedeeld. Omdat dit veel werk met zich meebrengt en de papieren nog wel eens zoek raken, is 

ervoor gekozen het declareren via de website te laten doen. Vanaf seizoen 2012/2013 is dit in 

gebruik.  

Om te kunnen declareren heb je de volgende dingen nodig: 

1) Een afspraak met de penningmeester dat je je uren kan declareren 

2) Een computer met internettoegang 

3) Een login voor de website 

Als je een afspraak met de penningmeester hebt, zal hij ervoor zorgen dat je een login krijgt van de 

webmaster voor de website. Heb je geen internettoegang, neem dan contact op met de 

penningmeester voor een alternatieve manier van declareren.  

In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe het declareren in zijn werk gaat. Heb je na het 

lezen van dit document nog vragen, neem dan contact op met de penningmeester of de webmaster. 

Voor technische zaken neem je contact op met de webmaster via webmaster@zcnf34.nl en voor alle 

andere zaken met de penningmeester via penningmeester@zcnf34.nl 

Aarzel niet als je vragen of problemen hebt. Deze methode van declareren is nieuw en het kan best 

dat er iets niet goed werkt. Ook als je denkt dat het beter kan, dan horen we het heel graag! 
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Stap 1: Naar de website 
 

Ga naar onze website www.zcnf34.nl en klik bovenin het scherm op “Over Onszelf”: 

 

 

 

Klik daarna aan de linkerkant op “Declaraties”. Bovenin je browser zul je het volgende adres zien 

staan 

 

 

Tip: sla deze pagina op in je favorieten, dan kun je er de volgende keer snel bij. 

http://www.zcnf34.nl/


 

Stap 2: Inloggen 
 

De declaratiepagina ziet er zo uit: 

 

Wanneer je nu op een van de maandnamen klikt zul je eerst moeten inloggen. Dit is gedaan om te 

voorkomen dat allerlei lolbroeken op onze site willekeurige declaraties in gaan dienen.  

De inlogpagina verschijnt alleen als je nog niet ingelogd bent, anders ga je gelijk door naar de maand 

waar je op hebt geklikt.  

 

 

 

Als het goed is heb je van de webmaster een mailtje gekregen met je inlognaam en je wachtwoord. 

Hier kun je mee inloggen op bovenstaand scherm. Heb je geen mail gekregen? Neem dan contact op 

met de webmaster via webmaster@zcnf34.nl want dan kun je niet verder.  
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Stap 3: Declareren 
 

Als alles gelukt is, kom je op de pagina met het declaratieformulier: 

 

In de linkerkolom zie je de dagen van de week. Links bovenin staat altijd de eerste dag van de week. 

Zoals je ziet, begint september op een zaterdag. Voor andere maanden kan er een andere dag 

bovenaan staan.  

Op het formulier vul je het volgende in: 

 

1. Per dag het aantal uren  

 

2. Eventuele reiskilometers 

 

3. Opmerkingen voor de penningmeester 

 

4. De “Totaalknop”. Druk hierop om het totaal 

aantal uren uit te rekenen.  

 

5. De “Declarareerknop”. Druk hierop als je 

alles goed ingevuld hebt.  

 

 



 

Stap 4: bevestiging 
 

Als je op de “declareerknop” gedrukt hebt, wordt de declaratie verstuurd naar de penningmeester. 

Bovendien ontvang je zelf ook een bevestiging van wat je hebt ingediend. 

Op de website zie je eerst onderin beeld het bericht dat je declaratie is verstuurd en na een paar 

seconden kom je op dit scherm terecht: 

 

De mail die je krijgt ziet er zo uit: 

 

Zoals je hier ook kan lezen, kun je je declaratie gerust nog een keer insturen als je een fout gemaakt 

hebt. De penningmeester zal altijd de versie gebruiken die je het laatst hebt ingestuurd.  

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je gewoon antwoorden op de mail met de bevestiging, die 

gaat dan namelijk naar de penningmeester. Andersom ontvangt de penningmeester ook een mail 

met jouw declaratie.  



 

Geen Paniek! 
 

Gaat er iets mis? Geen paniek. Kijk eerst bij onderstaande vragen of jouw probleem erbij zit? Zo nee, 

stel dan je vraag aan webmaster@zcnf34.nl als het iets technisch is (site doet het niet, kan niet 

inloggen, krijg geen mail) of naar penningmeester@zcnf34.nl als het iets met de declaratie zelf is (bv 

wel ingestuurd, maar per ongeluk helemaal verkeerd) 

Vraag  : Ik heb per ongeluk een verkeerde declaratie ingediend. Wat nu? 

Antwoord : Geen paniek, gewoon nog een keer insturen, maar dan goed. Zet in het opmerkingenveld even erbij 

dat het de tweede keer is dat je hem instuurt, dat is voor de penningmeester ook wel zo duidelijk. 

Vraag  : Ik kan niet inloggen op de site. Hij zegt hele gekke dingen. Wat nu? 

Antwoord : Geen paniek. Mail naar webmaster@zcnf34.nl en zet in de mail wat voor meldingen je op het 

scherm te zien krijgt. Als het lukt, zou een schermafbeelding ook mooi zijn.  

 

Vraag  : Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu? 

Antwoord : Geen paniek. Op de pagina waar je kan inloggen, staat ook een tekst 

“Wachtwoord vergeten?”. Klik daarop en je komt op een scherm waar je je gebruikersnaam 

of emailadres kan invullen. Via de mail krijg je dan 

instructies voor een nieuw wachtwoord. 

Vraag  : Ik ben zowel mijn wachtwoord, gebruikersnaam als email vergeten. Wat nu? 

Antwoord : Geen paniek. Als je nog weet hoe je je computer moet gebruiken, stuur dan een mail naar 

webmaster@zcnf34.nl en alles komt goed.  

Vraag  : Ik wil mijn wachtwoord veranderen. Wat nu? 

Antwoord : Geen paniek. Als je ingelogd bent, zie je op de “Declaraties” 

pagina een link staan waarmee je 

kan uitloggen en een link naar je 

profiel: 

Klik op “Mijn Profiel” om naar je 

eigen pagina te gaan. Daar kun je 

onderaan de pagina een nieuw 

wachtwoord kiezen.  
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