
 
 

Inloggen Besloten Ledenpagina 
 
Ben jij lid van hsv Rooswijk en wil jij toegang tot het besloten ledengedeelte van de website van 

hsv Rooswijk? Volg dan onderstaand stappenplan. 
Heb je al eens een account aangemaakt, maar kun je niet inloggen? Bekijk dan de veel gestelde 
vragen in dit bericht.  
 

Stap 1) 
Kies voor de link ‘Login Ledenpagina’. 

 
Stap 2) 
Stuur ons dan jouw gegevens via het formulier op deze pagina.  
 
Stap 3) 
Jij ontvangt via Wordpress een e-mail met jouw eigen accountgegevens.  
Ontvang je geen mail? Controleer dan ook jouw SPAM-mailbox, mogelijk dat de e-mail daar terecht 
is gekomen. 

 

Stap 4) 
Kies voor de link ‘Inloggen op de Ledenpagina’. 
 

 
 



Stap 5) 
Vul jouw gebruikersnaam of e-mailadres in en het wachtwoord dat je per e-mail hebt ontvangen. 

 
 

 
 
Nu ben jij ingelogd en heb jij toegang tot het besloten gedeelte van de website van hsv Rooswijk. 

 
 
 
 
 

Veel gestelde vragen 
 

1. Ik ben vergeten met welke gebruikersnaam of e-mailadres ik mij heb aangemeld. 
Vraag via het formulier in stap 2 een nieuwe gebruikersnaam op. Je ontvangt opnieuw een e-
mail met jouw nieuwe accountgegevens waarmee je weer kunt inloggen. Is jouw 

gebruikersnaam bij ons bekend? Dan ontvang je een nieuw wachtwoord van ons, waarmee jij 
direct weer kunt inloggen. 
 

2. Ik ben mijn wachtwoord vergeten. 
Kies hierboven, bij stap 5, voor wachtwoord vergeten. Voer jouw gebruikersnaam of e-
mailadres in en kies voor ‘nieuw wachtwoord aanmaken’ (a). 
Controleer vervolgens jouw e-mail voor de bevestigingslink. 

Klik op de link en vul een nieuw wachtwoord in. Jouw wachtwoord is opnieuw ingesteld en je 
kunt direct inloggen. Na het inloggen kom je op je persoonlijke profielpagina. Hier kun je nog 
aanpassingen maken, wanneer nodig. Zo niet, dan kun je kiezen voor de website door te 
klikken op de link HSV Rooswijk, linksbovenin. (b) 
 

a)      b) 

               
 

3. Ik heb (een nieuwe) inlog aangevraagd voor het besloten ledengedeelte van de website, 
maar daar heb ik nooit een mail over gehad. 
Controleer jouw SPAM-mailbox, mogelijk dat de e-mail daar terecht is gekomen. Zo niet, 

neem dan contact met ons op via het contactformulier op de contactpagina. 


