https://my.cycling.vlaanderen/Home/ScanAppToegangenBeheren
ScanApp-toegangen beheren:
Clubs die een cyclo of MTB tocht organiseren, kunnen gebruik maken van de Cycling Vlaanderen
ScanApp om op een makkelijke manier de inschrijvingen te registreren.
De clubvoorzitter, -secretaris, -penningmeester en -contactpersoon die een geldige vergunning
hebben bij Cycling Vlaanderen, kunnen de toegangen tot de ScanApp voor hun club online
beheren via Mijn Cycling Vlaanderen.
De organisatoren van fietstochten bepalen zelf wie de scans op hun wielertocht kunnen doen om
de inschrijvingen te registreren. Zij kunnen de scanapp-toegangen voor hun club aanmaken,
aanpassen of verwijderen.
Werkwijze:
1. Eerst inloggen op Mijn Cycling Vlaanderen = https://my.cycling.vlaanderen/Login

Eens u ingelogd bent met uw vergunningsnummer en uw persoonlijke code verschijn links op het
scherm het navigatiemenu.

Als u de clubvoorzitter, -secretaris, -penningmeester of -contactpersoon bent, dan kan u de
toegang tot de ScanApp voor hun club online beheren via Mijn Cycling Vlaanderen.
2. Klik in het menu op 'ScanApp-toegangen beheren'.
3. De nodige aanpassingen doen en opslaan.

Inloggen:
Als je al geregistreerd bent op onze website, dan gebruik je uiteraard jouw bestaande barcode en
paswoord. Je kan hier inloggen en aan de linkerkant van het scherm klik je vervolgens op
'ScanApp-toegangen beheren'.
Nog niet geregistreerd?
Heb je een vergunning van Cycling Vlaanderen, dan kan je je hier registreren aan de hand van je
barcode: http://mijn.cycling.vlaanderen/registreer
ScanApp-toegangen beheren
Eens je bent ingelogd, krijg je in het navigatiemenu de optie 'ScanApp-toegangen beheren' te zien.
Klik hierop. Je krijgt nu een overzicht te zien van alle ScanApp-toegangen die voor jouw club reeds
zijn aangemaakt. Je kan nu een bestaande toegang aanpassen of verwijderen. Je kan ook een
nieuwe toegang aanmaken.
Elke ScanApp-toegang kan slechts op één toestel worden gebruikt. Je dient dus voor elk toestel
dat wordt gebruikt, een nieuwe scanapp-toegang aan te maken.
Meer info
Download hier de handleiding voor het beheer van de ScanApp-toegangen
Heb je nog vragen of problemen? Stuur een mailtje naar david.de.backer@cycling.vlaanderen
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