
Handleiding registratie activiteitenverslag en bestuurssamenstelling  

(versie 2020) 

Internet Explorer of Edge NIET gebruiken => wel Google Chrome of FireFox 

Aanloggen via onze website :       https://cultuurraad-beveren.be  

Ook via https://www.beveren.be/cultuurraad  

=> Formulieren indien jaarverslag  

=> website gemeentelijke cultuurraad 

 

 Vereniging 

 Admin 

Selecteer vereniging 

 

Wachtwoord  

Dummy 

1. U selecteert uw vereniging : de verenigingen beginnen telkens met de eerste twee letters 

van de deelgemeente gevolgd door de naam van de vereniging. 

2. Vul hier het door u of uw vereniging gekozen paswoord in. 

 

Vervolgens komt u op : CULTUURRAAD BEVEREN /info aanpassen / afmelden 

 

Klik op: info aanpassen 

 Account / contact info / bestuursleden 

Account : vul volgende gegevens aan:  

Naam van de beheerder 

e-mailadres van de beheerder 

wijzig het paswoord indien nodig 

 

Contactinfo: vul volgende gegevens aan: 

Naam beheerder rekening (van uw vereniging) 

Iban nr. (banknr. van de vereniging) 

Straat + nr. 

Postnr. + gemeente (van de verantwoordelijke van de rekening van de vereniging) 

 

Bestuursleden : controleer uw bestuurssamenstelling 

Voorzitter – Secretaris – penningmeester – stemgerechtigde – plaatsvervanger –  

andere bestuursleden 

 

Gelieve voor elk bestuurslid de volledige gegevens te noteren. 

 Deze e-mailadressen worden gebruikt voor alle briefwisselingen van de GCR Beveren. 

https://cultuurraad-beveren.be/
https://www.beveren.be/cultuurraad


 

 
 
 
Overzicht: Registratie van de activiteiten voor het huidige werkjaar 
 
 

TITEL: beschrijf uw activiteit in een korte zin 

 

DATUM ACTIVITEIT: wanneer deze activiteit heeft plaatsgehad 

 

WERKJAAR: kies nu voor het huidige werkjaar 

 

TYPE: maak een keuze waar u vind dat deze activiteit zou toebehoren 

 

BESCHRIJVING: gelieve, een duidelijke en correcte omschrijving te geven  

van deze activiteit. Indien het gaat om een afgelaste activiteit, noteer hier dan duidelijk 

ook GEANNULEERD bij. 

 

UPLOAD: voeg je bewijsstukken digitaal toe. 

 

VERZENDEN: indien deze activiteit correct werd ingegeven, druk op  

‘aanvraag verzenden’.  

Ter controle kan je een lijst  bekomen van de geregistreerde activiteiten. 

Druk op ‘exporteer naar Excel’  Onderaan uw scherm kan je nu dit  

Excel-bestand openen. 

  

Indien u problemen mocht ondervinden  bij de registratieprocedure, dan kunt u tijdens 

de kantooruren contact nemen met het secretariaat van de cultuurraad op het nummer 

03 750 10 05 of via mail: secretariaat.cultuurraad@beveren.be. U wordt dan zo snel 

mogelijk verder geholpen. 

 

 

Succes! 

 

  

mailto:secretariaat.cultuurraad@beveren.be

