De informatie over de activiteiten van de regio Limburg worden vermeld in de
nieuwsbrieven van de regio.
Voor het verzenden van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van het ledenbestand
van het genootschap. Dat is gekoppeld aan de website. De regio heeft zelf geen apart
bestand meer.
Als uw mailadres bekend is bij de ledenadministratie in Utrecht,
dan heeft u een inlognaam en een wachtwoord gekregen.
Met deze gegevens kunt u inloggen.
U gaat naar https://www.santiago.nl
Rechtsboven staat registreren / lid worden
en daaronder inloggen.
Als u klikt op inloggen, dan wordt u om uw gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd.
Als u beide zaken in het daarvoor bestemde vak intikt en u klikt op de knop inloggen,
dan veranderen de twee regels
Bovenaan staat: U bent ingelogd als ….
Daaronder staat: Mijn profiel | Uitloggen
Als u klikt op Mijn profiel, dan komt u op de pagina’s met uw gegevens.
Het 4e tabblad is de pagina met nieuwsbrieven.
Op de pagina kunt u een vinkje zetten voor de nieuwsbrieven die u wilt ontvangen.
Klik in het vakje voor Regio Limburg als er nog geen vinkje staat.
U kunt daarna bovenaan weer klikken op uitloggen.
Staat er wel een vinkje, dan moet u me dat de regio laten weten.
Dat kan via contact op onze regiopagina https://www.santiago.nl/limburg
De beheerder zal dan nagaan wat er niet goed is gegaan.
Wachtwoord vergeten
Heeft u uw wachtwoord vergeten, dan klikt u op de regel onder de invulvakjes:
Wachtwoord vergeten? Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.
U komt dan op een volgende pagina met een invulvakje.
Vul daar uw inlognaam of het e-mailadres in, dat u heeft opgegeven bij de ledenadministratie.
Klik dan op de knop eronder met nieuw wachtwoord aanvragen.
U ontvangt dan nieuwe inloggegevens.
Nog geen inlognaam en wachtwoord
Heeft u nog geen inlognaam en wachtwoord,
dan moet u contact opnemen met de ledenadministratie in Utrecht:
ledenadministratie@santiago.nl
Zij kunnen u dan verder helpen.
De nieuwsbrieven zijn ook te bekijken en te downloaden van onze regio pagina:
https://www.santiago.nl/limburg

