
STAPPENPLAN – KIND AANMELDEN SWIMOVE-KAMP

NEDERLANDS ENGLISH

Stap 1: Log in op ons online SwiMove-platform Link inschrijvingsplatform Step 1: Log into our online SwiMove platform.

Stap 2: Klik in de rechterbovenhoe op:
- ‘Account’
- ‘Profiel / Profile’

Step 2: Click on:
- ‘Account’
- ‘Profiel / Profile’

Belangrijk
Huidige leden: aanmelden vanaf zondag 30 januari 2021: 09:00 – 12:00

Andere leden: aanmelden vanaf maandag 31 januari - 9:00

Kinderen: enkel van 4 tot en met 9 jaar oud
Kinderen: enkel van niveau zeepaardje (rood 2) tot en met niveau haai (blauw 2)

Indien uw kind niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden zal hij/zij manueel
uitgeschreven worden.

Important
Current members: sign in from Sunday 30 January 2021: 09:00 – 20:00

Other members: sign in from Monday 31 January - 9:00

Children: only from 4 to 9 years old
Children: only from level ‘zeepaardje' (red 2) to level ‘haai’ (blue 2)

If your child does not meet the above conditions, 
he/she will be manually unsubscribed.

https://swimove.dobberman.be/?page=5


STAPPENPLAN – KIND AANMELDEN SWIMOVE-KAMP
NEDERLANDS ENGLISH

Stap 3: Om uw kind voor onze SwiMove-
kampen aan te melden, dient u een extra 
leerling toe te voegen aan uw account:

Scrol op deze pagina naar beneden tot bij 
‘Leerlingen’ en vul de gegevens in:

• Voorbeeld: De ouders van Sofie en Emiel, 
willen beide kinderen graag inschrijven voor 
zowel het LENTEKAMP 1.0 als voor het 
ZOMERKAMP 2.0. Volgende leerlingen 
moeten dus worden aangemaakt:

• Sofie LENTEKAMP 1.0 Delanghe
• Emiel LENTEKAMP 1.0 Delanghe
• Sofie ZOMERKAMP 2.0 Delanghe
• Emiel ZOMERKAMP 2.0 Delanghe

Step 3: To register your child for our SwiMove-
camps, you need to add an extra ’leerling’ to 
your account:

On this page, scroll down to ‘Leerlingen' and fill 
in the details:

• Example: The parents of Sofie and Emiel, 
would like to register both children for both 
LENTEKAMP 1.0 and SUMMER CAMP 2.0. 
Therefore, the following ‘leerlingen’ must be 
created:

• Sofie LENTEKAMP 1.0 Delanghe
• Emiel LENTEKAMP 1.0 Delanghe
• Sophie ZOMERKAMP 2.0 Delanghe
• Emiel ZOMERKAMP 2.0 Delanghe



STAPPENPLAN – KIND AANMELDEN SWIMOVE-KAMP
NEDERLANDS ENGLISH
Stap 4: Klikken op ‘inschrijvingen’ en dan op 
‘inschrijven’.

Step 4: Click on ‘Inschrijvingen / Enrollments’ 
and ‘Inschijven / Enroll’

Stap 5:
- Vink ‘Ik ga akkoord met de algemene 

voorwaarden’ aan
- Selecteer de naam van het kind dat u wenst 

in te schrijven
-

Bv. Sofie Lentekamp 1.0 Delanghe

Step 5:
- Tick ‘Ik ga akkoord met de algemene 

voorwaarden (= I agree with the general 
terms and conditions)’ 

- Select the name of the child you wish to 
enrol

p.e. Sofie Lentekamp 1.0 Delanghe

Stap 6: Schrijf uw kind in voor het het gewenste 
kamp door te klikken op ‘inschrijven’.

Bv. Lentekamp 1.0

Indien het kamp volzet is, kan u uw kind 
inschrijven voor de wachtlijst van dit kamp.

Step 6: Register your child for the desired camp 
by clicking on ‘inschrijven’.

p.e. Lentekamp 1.0

If the camp is fully booked, you can register 
your child for the waiting list of this camp.
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Stap 7: Klik op ‘betaal nu’

Opmerking: U kan ook eerst alle verschillende 

inschrijvingen voltooien (verschillende 

kinderen/verschillende kampen) vooraleer door 

te klikken op ‘betaal nu’. Uw inschrijving gaat 

hierbij niet verloren.

Step 7: Click on ‘betaal nu'.

Note: You can also complete all the different 

registrations first (different children/different 

camps) before clicking on 'pay now'. Your 

registration will not be lost.

Stap 8: Overzicht van betaling

**Dit scherm kan u ook terug vinden onder:

- Inschrijvingen / Enrollments

- Betalingen / Payment

Door op ‘betaal online’ te klikken, wordt u geleid 

naar het scherm voor online bankieren.

Step 8: Overview of payment

**This screen can also be found under:

- Inschrijvingen / Enrollments

- Betalingen / Payment

By clicking on ‘betaal online', you will be

directed to the online banking screen.
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Stap 9: Controleren of de betaling goed 

verlopen is:

• ‘Inschrijvingen/Enrollments’

• ‘Betalingen/Payment’

Betaalstatus: ‘Betaald’

Betaalstatus: ‘Niet Betaald’

Step 9: Check whether the payment has been 

made correctly:

• ‘Inschrijvingen/Enrollments’

• ‘Betalingen/Payment’

Payment status: ‘Betaald’ (= Paid)

Payment status: ‘Niet Betaald’ (= Not Paid)

Stap 10: 2 weken voor de start van het kamp, 

wordt er meer praktische informatie 

doorgestuurd via mail. Indien er nog andere 

vragen en/of suggesties zijn, aarzel niet om ons 

te contacteren via mail: swimove@vub.be.

Step 10: 2 weeks before the start of the camp, 

more practical information will be sent by e-mail. 

If there are any other questions and/or 

suggestions, please do not hesitate to contact 

us via mail: swimove@vub.be.


