
Alongsiders: 
(1) Registreer je en  

(2) meld je aan voor de app
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Ga naar de website 
en registreer je als 
Alongsider
Dit is stap 5 van de training. 
Vul het formulier compleet in 
en meld je aan. 
Je krijgt direct een e-mail 
met daarin vervolg instructie.

https://www.alongsidersnederland.org/05--registreer-jezelf/


Open de e-mail en 
klik “maak je 
profiel compleet”
Dit is een belangrijke stap 
omdat je nu de overige 
gegevens invult en hiermee 
je registratie compleet 
maakt.



Je ontvangt van ons 
een bevestiging dat 
je registratie 
compleet is!
Gaaf! We hebben je 
gegevens ontvangen en je 
kunt je nu aanmelden voor 
de Alongsidersapp.
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Download de app
Download & installeer de 
app in de App Store van 
Apple of Google. 

Voor de link klik je hier.

https://www.alongsidersnederland.org/de-alongsiders-app/


De app
Open de app en registreer 
jezelf. 
(Wij controleren hier of je 
registratie compleet is en 
voegen je toe in de app.)



Log in
Log in in de app.  

Je komt dan op het home-
scherm.

Hier vind je alle groepen 
waar je deel van uitmaakt.

Hier vind je je 
homescherm, je agenda, 

een leden (Alongsiders) lijst 
en je eigen profiel



We hebben een vliegende start 
voor je klaargezet



Check de groep 
“app intro”
Bekijk de drie video’s en zorg 
dat je alle stappen 
doorloopt.



Alongsidersapp uitleg - neem de 
volgende slides rustig door



Hier vind je alle berichten. 
Je kunt selecteren per 

groep, of alles bij elkaar 
zodat je een totaal 

overzicht hebt van alle 
groepen waar je deel van 

uitmaakt



Via deze knop “ontdek” of 
“discover” vind je alle 

challenges. Ook vind je hier 
de andere groepen 

(Alongsiders) die er zijn



Kies de challenge die je 
(samen met je jongere 

broer of zus) gaat doen en 
vraag toegang. 

Al het materiaal staat hier al 
voor je klaar. 

(Zodra je in de groep bent 
toegelaten zie je hem ook 
bovenin je scherm staan)




