Uitleg intekenlijst
Om het voor jullie makkelijker te maken om de werkuren te verzilveren,
is er een intekenlijst gemaakt. Vind je het leuk om vaker te helpen en
daarmee op een andere manier te genieten van de paardensport, dan kan je
op de intekenlijst zien op welke dagen, welke tijden en welke
werkzaamheden er hulp nodig is.
Via onderstaande link kom je op een agenda overzicht met een
intekenlijst.
De link waar het over gaat -->
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.supersaas.nl%2
Fschedule%2FDe_Rhoonse_Ruiters%2FIntekenlijst&amp;data=02%7C01%7C%7C68b40ac
660ad41933d0a08d5ed55dab0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6
36675875371404025&amp;sdata=ueYElmi83UZ%2F5EfsJq2DhTYeo7xr7o34ybZ3oBa5Kzg
%3D&amp;reserved=0
Als een datum goed uitkomt, dan kan je je hiervoor intekenen. Dan weten
wij dat je deze dag/tijd beschikbaar bent. Bij het intekenen reserveer
je jouw aanwezigheid. We gaan er dan wel vanuit dat je komt, dus mocht
er onverwachts iets tussen komen, laat het dan zo spoedig mogelijk weten
aan het vrijwilligersplatform (vrijwilligers@rhoonseruiters.nl).
Hieronder een korte uitleg om een aanwezigheid te reserveren.
Stap 1: Klik op de titel.
Stap 2: Klik op inloggen.
Stap 3: Klik op nieuwe gebruiker aanmelden.
Je vult je eigen e-mailadres in en een verzonnen wachtwoord.
Dit is eenmalig en daarmee kun je altijd inloggen en wijzigingen
aanbrengen in de agenda.
De volgende keer dat je dan wilt inloggen hoef je niet meer ‘’nieuwe
gebruiker aanmelden’’ te gebruiken. Je kan dan direct inloggen.
Het maakt in principe niet uit ''wie'' er daadwerkelijk komt helpen als
je een aanwezigheid reserveert. Als het lukt om meerdere vrijwilligers
te vinden dan is dat alleen maar positief!
Het kan zijn dat er 2/2 staat bij een activiteit. Dit betekend dat er al
twee aanwezigen zijn. Wil je toch graag een steentje bijdragen aan deze dag, dan kan je mailen
naar vrijwilligers@rhoonseruiters.nl Voor meer informatie kunt u
overigens altijd een mailtje sturen, want er is altijd genoeg te doen en
iedereen is van harte welkom.
Met sportieve groet,
De Rhoonse ruiters

