EEN WEBSITE VOOR ONZE LEDEN
Onze website houdt rekening met 2 belangrijke
doelgroepen : diegene die kennis willen maken met onze
organisatie en mogelijks lid willen worden en onze leden
zelf.
Leden kunnen terecht op onze module 'mijn samac' een
beveiligd stukje van onze website.
Zij vinden hier alle informatie over hun lidmaatschap:
persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen,
verrichtingen zien, documenten raadplegen, zich
inschrijven en reservaties nakijken.

HOE WERKT MIJN SAMAC?
JE BENT NOG NIET GEREGISTREERD?
Ga naar www.samac.be en klik op 'mijn samac'.

Klik op 'login' aanvragen.
Vul hier je lidnummer in 12007......
Klik op 'ik ben geen robot' en beantwoord
de vraag.
Vermeld je geboortedatum.
Je ontvangt via mail een link om een
paswoord aan te maken.
Vul daar alle gevraagde gegevens in en
druk op 'verzenden'.
Na ontvangst sturen we je een
gebruikersnaam en wachtwoord.
Je kan aan de slag bij mijn samac.

PS : nieuwe leden krijgen bij inschrijving
automatisch hun paswoord en gebruikersnaam.

JE BENT GEREGISTREERD?

Vul voornaam.naam in bij gebruiksnaam.
Vul je wachtwoord in.
Klik op aanmelden.
BELANGRIJK : plaats een . (punt) tussen je
voornaam en naam (geen spatie).

Mijn gegevens
Je persoonlijke gegevens
bekijken of wijzigen

Mijn inschrijvingen
Je inschrijvingen bekijken
of wijzigen
Inschrijven

Mijn brieven
Al je briefwisseling lezen
of downloaden

Je inschrijven voor een activiteit

Mijn lidgeld
Mijn wachtwoord
Je wil je wachtwoord wijzigen

Bewijs dat je lidgeld is betaald

Mijn documenten

Hier vind je alle noodzakelijke documenten inzake je lidmaatschap
Attest voor je ziekenfonds (samac-sport leden)
Attest voor domiciliëring
Bon verwelkoming ( leden vanaf 1/1/20)

SamAc, we maken het je graag gemakkelijk

SamAc, SamAc-Kidsclub en SamAc-Sport
is er ook voor jou.
SamAc is een vereniging die zich richt tot
iedereen met pit die zijn vrije tijd op een
aangename manier wil doorbrengen of die
op één of andere wijze actief wil zijn.

NEEM CONTACT OP
SamAc
Emile Vanderveldestraat 80
3290 Diest - 013/33.65.44
info@samac.be - www.samac.be

v.u.: Marc Florquin - Emile Vanderveldestraat 80 - 3290 Diest

