
Beste BGA’er,

Deze handleiding laat 

je stap voor stap zien 

hoe je kunt inloggen 

in het ledengedeelte 

van de BGA-website. 

Volg de info in de 

groene vakken.



Je ontvangt deze 

mail met 

inloggegevens. 

Niet gehad? 

Mail naar 

officemanager@

baptisten-

amersfoort.nl



Klik links op ‘menu’ 

Het menu opent  

zich, nu klik je op 

‘leden’



Log in met de 

gegevens die je in 

de mail hebt 

ontvangen



Nu ben je 

ingelogd!



Controleer nu je 

gegevens. Klik 

rechtsboven op je 

naam zodat het 

menu zichtbaar 

wordt. Klik in het 

menu op ‘mijn 

gegevens’



Je vindt hier al de 

gegevens die 

bekend zijn in het 

systeem. Vul ze 

aan met wat jij 

nodig vindt om te 

delen



Je kunt in het 

drop-down menu 

aangeven voor wie 

je je gegevens 

zichtbaar zijn



Vink dit vakje aan 

wanneer je het 

weeknieuws wilt 

(blijven) ontvangen



Leuk als je ook je 

profielfoto upload!



Controleer nu de 

gegevens van je 

gezinsleden. 

Wanneer je het 

menu rechtsboven 

opent zie je ‘mijn 

gezin’ staan



Hier zie je je 

gezinsleden staan, 

als je op hen klikt 

kun je hun gegevens 

controleren en 

aanvullen. Staan je 

gezinsleden er niet 

bij? Kijk op de 

volgende pagina wat 

je kunt doen



Mijn gezinsleden staan er niet in!?

Het systeem is zo opgesteld dat je een 

gezin vormt zodra je adresgegevens 

bekend zijn. Van niet alle BGA’ers staan 

deze gegevens erin (dit is zo bij een heel 

aantal geinteresseerden), maar de namen 

van je partner en/of kinderen zijn wel 

bekend. 

Om te voorkomen dat je gezinsleden er 

dubbel in komen te staan, stuur je een mail 

naar officemanager@

baptisten-amersfoort.nl 

zodra je je eigen gegevens hebt 

aangevuld. Je gezin kan dan gekoppeld 

worden, waarna je hun gegevens verder 

kunt controleren en aanvullen.



Belangrijk voor het 
kinderwerk: 

het is fijn als er bij 
de kinderen die naar 

de basisschool 
gaan hun 

‘onderwijsniveau’ 
(in welke groep ze 

zitten) wordt 
ingevuld. 



Je bent bijna klaar! 

Installeer de app ‘mijn 

gemeente’ op je 

telefoon, zodat je de 

BGA altijd bij de hand 

hebt. Gebruik de 

domeinnaam:  
www.baptisten-

amersfoort.nl 



Dat was het voor nu!

Eenmaal ingelogd is er al 

behoorlijk wat mogelijk, 

doe er vooral je voordeel 

mee 

(denk aan: berichten naar 

elkaar sturen, de 

agendafunctie, 

verjaardagen, jubilea, 

vacatures bekijken etc). 

Vragen? Mail gerust 

naar officemanager@

baptisten-

amersfoort.nl

Nieuwe 

functies rollen 

we in de 

toekomst stap 

voor stap uit


