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Scouts Online 
Om het spel in een Scoutinggroep mogelijk te maken, is een aantal administratieve handelingen  
nodig. Bijvoorbeeld het registreren van de leden en hun contactgegevens. 
Bij Scouting Nederland wordt gebruik gemaakt van Scouts Online. Dit online registratiesysteem biedt  
allerlei administratieve mogelijkheden. Niet alleen kun je je eigen gegevens hier actueel houden, maar 
je kunt er ook inschrijven voor landelijke-, regionale- en groepsevenementen. 
 
Ook de landelijke onderdelen van Scouting Nederland gebruiken Scouts Online, onder andere voor  
het versturen van informatie naar leden, het heffen van contributie en het regelen van inschrijvingen  
voor trainingen en activiteiten. 
 
Deze handleiding is bedoeld voor (jeugd)leden en hun ouders/vertegenwoordigers. Het bespreekt 
alleen de onderdelen die het meest van belang zijn voor een jeugdlid. De andere functies zoals 
gegevens van mede-scouts, andere groepen of activiteitideeën kan je zelf vinden door op verkenning 
te gaan. 
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Log in aanvragen 
 
Ga naar sol.scouting.nl 

 
 
Kies voor 1. Inlog-account aanvragen 
Vul de gevraagde informatie in en klik op volgende. 

 
 

 
  

https://login.scouting.nl/account/new/


Team Internet, Scouting Nederland. Vragen? Mail 
helpdesk@scouting.nl  
 3 
  

Inloggen 
 
Klik op Log in 

 
 
Vul je inloggegevens in en klik op Inloggen. 
 

 
 
Heb je problemen met inloggen, gebruik dan de link Overige problemen bij het inloggen 
 

 
  

https://login.scouting.nl/account/help


Team Internet, Scouting Nederland. Vragen? Mail 
helpdesk@scouting.nl  
 4 
  

Eigen gegevens 
 
Ga via Mijn Scouting naar Mijn basisgegevens 

 
 
Hier vind je gegevens die interessant kunnen zijn voor jou. 
 

 
 
Op o.a. het tabblad  

- Basis kan je je eigen gegevens aanpassen. 
- Functies kan je je huidige en historische functies vinden 
- Adressen kan je meer adressen toevoegen, bijvoorbeeld in het geval van gescheiden ouders 
- Aanvullende lidgegevens wordt in een apart hoofdstuk behandeld 
- Facturen kan je vinden welke facturen er aangemaakt zijn voor jou en wat de betaalstatus is 
- Bankrekeningen kan je wijzigingen doen aan je bankgegevens. Dit heeft meestal tot gevolg 

dat er een nieuwe machtiging ondertekend moet worden. Neem ten alle tijden contact op met 
de penningmeester voor je wijzigingen doet hier. 

- Machtigingen vind je de machtigingen die je afgegeven hebt aan Scouting 
- Inschrijvingen kan je zien voor welke evenementen je ingeschreven hebt/bent. 

  
 
Het is van belang dat je zelf je gegevens actueel houd hier, want deze gegevens worden gebruikt voor 
alle communicaties vanuit Scouting. 
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Gezondheidsformulier 
 
Bij onze groep hebben wij het gezondheidsformulier ook in SOL geïntegreerd. 
Dit bied ons en jou een aantal voordelen: 

- De gegevens hoeven maar 1x ingevuld te worden, deze gegevens blijven beschikbaar tijdens 
je hele scoutingcarrière  

- De gegevens zijn makkelijk aan te passen bij wijzigingen 
- De leiding heeft de gegevens ten alle tijden de meest actuele gegevens beschikbaar online 
- Enkel bevoegde personen kunnen bij deze gegevens 

 
Je vind dit formulier via Aanvullende lidgegevens. 

 
 
Controleer 1x per jaar of de gegevens nog actueel zijn. 
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Inschrijven Trainingen/Evenementen 
 
Als je mee wilt doen met regionale of landelijke activiteiten, wordt je vaak gevraagd om je in te 
schrijven via SOL. Als je niet een directe link hebt, kan je de inschrijfformulier ook zelf op zoeken. 
 

- Trainingen via Vrijwilligers -> Inschrijven trainingen 
- Evenementen via Spel -> Inschrijven evenementen 

 
Hier vind je alleen de formulieren die beschikbaar zijn voor jouw functie, als jeugdlid zie je dus andere 
evenementen als bijvoorbeeld een stamlid of een leiding. 
 

 
 
Als je besluit je in te schrijven voor een evenement, overleg dat ook altijd even met je leiding. 
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