
Hoe maak ik gebruik van het ledenportaal van de Ekklesia 
Leiden? 
1. Ga naar de website: www.ekklesialeiden.nl. 

2. Rechtsboven staat een(nieuwe) werkbalk: Ledenportaal. Klik hierop. 

3. Er verschijnt een andere pagina met een lichtgrijze balk. 

Als u zich nog niet heeft aangemeld, klik op Registreren. Zie verder bij 4. 

Als u zich al heeft geregistreerd, klik op Inloggen. Zie verder bij 6. 

 

4. Vul in het nieuwe venster je gegevens in. Bedenk zelf een gebruikersnaam 

en een wachtwoord. Noteer alles wat je zou kunnen vergeten. 

5. Klik daarna op registreren. 

Helaas kunt u nu nog geen gebruik maken van het ledenportaal. Wel krijgt ter 

bevestiging van uw aanmelding een mail. Ook er wordt een mail gestuurd aan 

mij als webmaster, zodat ik kan bevestigen dat u lid bent. Zodra ik dat gedaan 

heb, krijgt u daar ook bericht van. Dan kunt u inloggen en gebruik maken het 

ledenportaal.  

6. Na het inloggen opent zich uw profiel, met uw gegevens. Rechts ter hoogte 

van uw naam is een tandwieltje. Als u erop klikt, kan u verdere aanvullingen 

doen, zoals telefoonnummer en geboortedatum. Als je op het 

fototoestelsymbool klikt, kan je er ook een foto van jezelf bijzetten. Bij 

biografie kan je wat over jezelf vertellen.  

Sluit af met klikken op de knop (beneden) Profiel updaten. 

 

7. De lichtgrijze balk bevat nu fotoalbums, publicaties, een galerij met alle 

aangemelde leden, allemaal informatie voor de leden van de vereniging*), 

en een knop account. Gebruik deze laatste als je iets wilt veranderen aan de 

gegevens die je hebt ingevuld. Bij privacy, onder account, kan je aangeven 

welke van jouw gegevens zichtbaar mogen zijn voor anderen. 

Achteraf zullen wij controleren of u lid bent van de vereniging. Zo niet, dan 

kunt u geen gebruik maken van ons ledenportaal. Mocht u dat nog niet zijn, 

dan nodigen we u graag uit om lid te worden via deze link: 

https://ekklesialeiden.nl/lid-worden 

Blijft u met vragen zitten? Mail naar webmaster@ekklesialeiden.nl. 

 

Henk Blanksma  

*) Mocht u nog info missen, dan hoort de PR commissie dat graag. 
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