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VOORWOORD 
 
De registration tool wordt gebruikt om in te schrijven voor de European Company Sport Games. 
De registratie wordt volledig online gedaan. Deze handleiding helpt je bij het aanmaken van 
een account en de stappen van de inschrijfprocedure.  
In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat je de Engelse versie van de registration tool 
gebruikt. Er is helaas geen Nederlandse versie van de tool beschikbaar. Voorbeeldafbeeldingen 
en beschrijvingen van knoppen worden dan ook in het Engels gegeven, zodat ze gelijk zijn aan 
de daadwerkelijke registration tool.  
 
Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden via 
registrations@ecsgarnhem2022.com.  
 
De inschrijvingen zijn geopend tot 30 januari 2022, 23:59 uur.  
 
 
 
  

mailto:registrations@ecsgarnhem2022.com


3 
 

INHOUD 
 

 
VOORWOORD ..................................................................................................................................................................................................... 2 

INHOUD ................................................................................................................................................................................................................... 3 

1. REGISTRATION TOOL ............................................................................................................................................................................... 4 

2. TALEN .................................................................................................................................................................................................................. 4 

3. CREËER EEN ACCOUNT ....................................................................................................................................................................... 4 

3.1 INLOGGEN IN JE ACCOUNT .......................................................................................................................................................5 

4. DE HOMEPAGE VAN JE CLUB/BEDRIJF .....................................................................................................................................5 

4.1 PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR CLUB/BEDRIJF ...................................................................................... 6 

5. HET INSCHRIJVEN VAN EEN DEELNEMER ............................................................................................................................. 6 

5.1 REGISTRATIE STAP 1 ......................................................................................................................................................................... 6 

5.2 REGISTRATIE STAP 2 ........................................................................................................................................................................ 8 

5.3 PARALYMPISCHE DEELNEMERS .............................................................................................................................................. 8 

5.4 INSCHRIJVEN VAN EEN TEAM ................................................................................................................................................ 8 

6. OVERZICHT EN GOEDKEUREN VAN INSCHRIJVINGEN ...............................................................................................9 

7. AANPASSEN VAN INSCHRIJVINGEN ...........................................................................................................................................9 

7.1 WIJZIGEN VAN DISCIPLINE(S) – STAP 2 ............................................................................................................................9 

7.2 WIJZIGEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE, SPORT, ACCOMMODATIE, TRANSPORT – 

STAP 1 ................................................................................................................................................................................................................. 10 

7.3 DEACTIVATEREN OF ACTIVATEREN VAN EEN DEELNEMER ........................................................................ 10 

8. ANNULEREN VAN INSCHRIJVINGEN .......................................................................................................................................... 11 

9. BEVESTIGING VAN INSCHRIJVING BEDRIJF .......................................................................................................................... 11 

 

  



4 
 

1. REGISTRATION TOOL 
De registration tool is bereikbaar via de website https://ecsgarnhem2022.com/nl/inschrijven-
ecsg2022/. Hier vind je meer informatie zoals deze handleiding, de FAQ en de link naar de 
registration tool.   
 

2. TALEN 
De registration tool website is beschikbaar in drie talen. Wanneer je de Engelse versie van de 
tool wil gebruiken selecteer je “EN” in de rechterbovenhoek van de website. Voor de Franse 
versie selecteer je “FR” en voor de Duitse versie selecteer je “DE”.  

 

3. CREËER EEN ACCOUNT 
Als je nog geen account hebt klik je op de homepage 
op ‘Create an account’. Je wordt doorgestuurd naar 
de pagina ‘Creation club account’.  
 
Selecteer het land en de nationale federatie waar 
jouw bedrijf onder valt. Vul dan alle verplichte 
informatie in, die is aangegeven met een *.  
 
Vul een login naam en een wachtwoord in en klik op 
‘Approve’. Je account is aangemaakt. Op het e-
mailadres dat je hebt ingevuld ontvang je een e-mail 
met de bevestiging van je account. Voor het 
ontvangen van deze e-mail en toekomstige informatie 
over je inschrijvingen dien je dan ook een geldig e-
mailadres te gebruiken.  
 
Bewaar je login naam en je wachtwoord op een 
veilige plaats. Je hebt deze elke keer als je in wil 
loggen nodig.  
  

https://ecsgarnhem2022.com/nl/inschrijven-ecsg2022/
https://ecsgarnhem2022.com/nl/inschrijven-ecsg2022/
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3.1 INLOGGEN IN JE ACCOUNT 
Ga terug naar de homepage van de registration tool en vul je login naam en je wachtwoord in. 
Klik vervolgens op ‘Log on’.  
 

4. DE HOMEPAGE VAN JE CLUB/BEDRIJF 
Nadat je bent ingelogd kom je op de homepage van je club/bedrijfsaccount, dat is het 
‘Club/Co. Modification’ tabblad. Je kan op elk moment je bedrijfsinformatie in dit tabblad 
wijzigen. Vergeet niet op ‘Approve’ te klikken als je de wijzigingen hebt aangebracht. Zorg 
ervoor dat alle gegevens up to date zijn als de inschrijvingen sluiten, want deze zullen gebruikt 
worden op je factuur.  

 
Aan de linkerkant van de pagina kan je je inschrijvingen beheren.  
‘Registrations recep’ geeft je toegang tot een overzicht van de inschrijvingen die jij hebt gedaan 
voor de deelnemers van jouw bedrijf.  
‘Registration’ geeft je toegang tot de pagina waar je nieuwe deelnemers kan inschrijven. 
Wanneer een deelnemer verantwoordelijk is voor de inschrijvingen namens het bedrijf kan je dat 
hier aanvinken (‘person in charge of the club/company’).  
‘Deactivated members’ geeft je toegang tot een overzicht van alle deelnemers van jouw bedrijf 
die je gedeactiveerd hebt, bijvoorbeeld wanneer zij zich hebben afgemeld.  
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4.1 PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR CLUB/BEDRIJF 
Op de ‘Registration’ pagina is het mogelijk om een vakje aan te vinken wanneer een deelnemer 
verantwoordelijk is voor het bedrijf – ‘person in charge of club/company’. Het is niet verplicht 
om dit vakje bij iemand aan te vinken, maar het zorgt ervoor dat de organisatie alle info over 
het evenement naar die persoon kan sturen.  
 
Om iemand verantwoordelijke voor het bedrijf te maken ga je naar ‘Register’ en vink je het 
vakje aan in de linkerbovenhoek met daar bij ‘Person in charge of the club/company’. Vul dan 
alle verplichte informatie over deze deelnemer in. Het adres is automatisch het adres van het 
bedrijf, maar dit kan gewijzigd worden door op ‘Personal / others specifications’ te klikken in de 
rechterbovenhoek van de pagina. Voor een verantwoordelijke voor het bedrijf dienen altijd een 
e-mail adres en telefoonnummer ingevuld te worden.  
 

 

5. HET INSCHRIJVEN VAN EEN DEELNEMER 
Voor elke nieuwe deelnemer die je wil inschrijven voor je bedrijf klik je op ‘Register’ en vul je de 
verplichte velden in. Het inschrijfproces bestaat uit twee stappen. Allereerst vul je de informatie 
in over de deelnemer in de tweede stap voeg je de disciplines toe waarin zij zullen deelnemen.  
 
5.1 REGISTRATIE STAP 1 
Vul de persoonlijke informatie over de deelnemer in. De verplichte velden zijn aangegeven met 
een *.  
Het adres is automatisch het adres van het bedrijf, maar dit kan gewijzigd worden door op 
‘Personal / others specifications’ te klikken in de rechterbovenhoek van de pagina.  
Selecteer vervolgens de sport waaraan de deelnemer wil deelnemen. Voor elke sport kan je 
een verantwoordelijke voor de sport selecteren. Wanneer een deelnemer aan alle aspecten van 
het evenement deelneemt, maar niet aan een van de sporten, dien je ‘Accompanying person’ te 
selecteren.  
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De volgende stap is het aangeven dat je akkoord gaat met de drie voorwaarden en 
disclaimers voor deelname aan het evenement. Wanneer je op de naam van de voorwaarden 
klikt kan je deze volledig doorlezen. Het is verplicht om akkoord te gaan met deze 
voorwaarden om de inschrijving te kunnen voltooien.  
 
Vervolgens kom je bij het kopje accommodation uit. In het drop down menu kan je de 
accommodatie van je keuze selecteren. Let op: wanneer je een double room selecteert in een 
hotel is het verplicht om de naam van de persoon in te vullen met wie de betreffende 
deelnemer de kamer deelt. Voor die persoon zal hetzelfde gedaan moeten worden. Dus 
persoon A boekt een double room boekt in hotel X en vult in dat hij een kamer deelt met 
persoon B. Persoon boekt vervolgens ook een kamer in hotel X en vult in dat hij een kamer 
deelt met persoon A.  
Selecteer tot slot de juiste aankomt en vertrekdagen wanneer extra nachten in hotels of hostels 
gewenst zijn. 
 

  
Hou er rekening mee dat het boeken van een vakantiepark anders verloopt dan het boeken 
van een hotel of hostel. Alleen voor de hoofdboeker van een huisje hoeft de betreffende 
accommodatie geselecteerd te worden bij de inschrijving. De prijs die bij een huisje beschreven 
staat is de totaalprijs voor het huisje en dus alle personen die daarin kunnen verblijven PLUS de 
registration fee van de hoofdboeker. Alle andere deelnemers die in een huisje verblijven en niet 
de hoofdboeker zijn kunnen ‘without hotel’ selecteren. Na sluiting van de inschrijvingen zal de 
organisatie contact opnemen om de lijst met namen van andere deelnemers die in het huisje 
verblijven.  
Voor extra nachten in de vakantieparken kan contact opgenomen via 
registrations@ecsgarnhem2022.com en hoeft niet de optie in de registration tool gebruikt te 
worden. Deze zijn alleen beschikbaar op aanvraag.  
 
In deze stap is ook een transport optie verwerkt. Laat ons weten of de deelnemer gebruik wil 
maken van de shuttles die de organisatie ter beschikking stelt of van eigen vervoer gebruik 
maakt. Dit is niet bindend, maar geeft de organisatie een indicatie van de transport aantallen. 
Elke deelnemer die de accommodatie via de organisatie heeft geboekt zal gebruik kunnen 
maken van de shuttles. Let op: de transport optie is niet van toepassing voor deelnemers die 
hun accommodatie niet via de organisatie van de ECSG geboekt hebben.  
 
Nadat alle persoonlijke informatie, accommodatie en transport zijn ingevuld is stap 1 compleet. 
Klik op ‘Approve the member’ en ga door naar stap 2.  
 

mailto:registrations@ecsgarnhem2022.com
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5.2 REGISTRATIE STAP 2 
Stap 2 is wat korter dan stap 1. Deze stap bestaat alleen uit het toevoegen van de disciplines 
waarin de deelnemer wil deelnemen, gebaseerd op de sport die in stap 1 gekozen is. Selecteer 
in het linkervak de gekozen discipline en klik op ‘Add’. Voeg zoveel disciplines toe als mogelijk is 
voor de betreffende sport en de deelnemer wenst.  
De Veluwewalk is tijdens deze editie van de ECSG het open event en deelname hieraan is 
mogelijk voor alle deelnemers, ongeacht de sport waaraan zij deelnemen.  
 

 
Na deze stap wordt de inschrijving automatisch opgeslagen en hoeft er niet opnieuw op 
‘approve the member’ of iets degelijks geklikt te worden. Wanneer je hierna naar ‘Registrations 
recap’ gaat vind je het overzicht van alle inschrijvingen die je hebt gedaan.  
 
5.3 PARALYMPISCHE DEELNEMERS 
Deelnemers met een beperking zijn van harte welkom om deel te nemen aan de European 
Company Sport Games in Arnhem. Selecteer het vakje ‘Person with disabilities’ bij hun inschrijving 
en selecteer in stap 2 of zij deel willen nemen aan atletiek of zwemmen. Schrijf in het vakje 
‘comments’ aan welke onderdelen zij willen deelnemen en of zij behoeften hebben waar de 
organisatie rekening mee dient te houden.  
Neem contact op met de organisatie via registrations@ecsgarnhem2022.com wanneer de 
deelnemer aan een andere sport dan atletiek of zwemmen deel wil nemen. 
 

 
5.4 INSCHRIJVEN VAN EEN TEAM 
Verschillende sporten bevatten disciplines waar met een team aan deelgenomen dient te 
worden. Elk team heeft een minimum en maximum aantal deelnemers, deze aantallen variëren 
per sport. Deelnemers worden automatisch in team 1 geplaatst zolang dit team nog niet 
compleet is. Zodra het eerste team het minimum aantal deelnemers heeft bereikt wordt ook de 
optie voor team 2 gegeven. Zorg ervoor dat je de deelnemers in de juiste teams inschrijft. 
Nadat de inschrijvingen zijn gesloten kunnen de teams niet meer in de registration tool gewijzigd 
worden.  
 
 
 
 

mailto:registrations@ecsgarnhem2022.com
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Bijvoorbeeld: de inschrijving van deelnemers in een basketbal 3x3 team. Het minimum aantal 
deelnemers per team is 3, het maximum is 4 personen. De eerste drie deelnemers worden 
automatisch in team 1 geplaatst. Voor deelnemer 4 wordt de optie gegeven om deze in team 1 
(waar nog 1 plaats vrij is) of team 2 te plaatsen. 

 

6. OVERZICHT EN GOEDKEUREN VAN INSCHRIJVINGEN  
Voor een overzicht van alle inschrijvingen van jouw bedrijf ga je naar de pagina ‘Registrations 
recap’. Alle inschrijvingen worden hier weergegeven. Ze kunnen worden gesorteerd op naam, 
sport, geslacht, etc. door op de kleine zwarte pijltje naast een kolomtitel te klikken.  
 
Een overzicht van inschrijvingen kan worden gedownload in Excel, Word, HTML of PDF. Klik 
daarvoor in de rechterbovenhoek op het dubbele pijltje naast de ‘registration date’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijvingen moeten goedgekeurd worden door de organisatie. Wanneer deze goedkeuring is 
gegeven is het vakje in de kolim ‘Valid organisation’ aangevinkt. Wanneer de organisatie de 
inschrijvingen heeft goedgekeurd ontvang je een bevestigingsmail.  
 

7. AANPASSEN VAN INSCHRIJVINGEN 
Hou er rekening mee dat na het sluiten van de inschrijvingen een wijzigingen meer aangebracht 
kunnen worden. Bij uitzondering kunnen wijzigingen bij de organisatie aangevraagd worden 
door een e-mail te sturen naar registrations@ecsgarnhem2022.com.  
 
Voordat inschrijvingen zijn goedgekeurd of gesloten kan je wijzigingen aanbrengen zoals in de 
volgende paragrafen beschreven.  
 
7.1 WIJZIGEN VAN DISCIPLINE(S) – STAP 2 
Via de pagina ‘Registrations recap’ ga je naar de pagina van een deelnemer door op zijn 
naam te klikken. Selecteer de discipline die je wil wijzigen en klik op ‘add’ om deze toe te 
voegen en op ‘remove’ om deze te verwijderen. Deze wijzigingen worden automatisch 
opgeslagen. 

mailto:registrations@ecsgarnhem2022.com
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7.2 WIJZIGEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE, SPORT, ACCOMMODATIE, 
TRANSPORT – STAP 1  
Via de pagina ‘Registrations recap’ ga je naar de pagina van een deelnemer door op zijn 
naam te klikken en vervolgens op ‘Change the member’.  
Wanneer dat niet werkt dien je eerst alle disciplines van die deelnemer te verwijderen en 
vervolgens nogmaals op ‘Change the member’ te klikken.  

 
Vergeet niet om opnieuw op ‘Approve the member’ te klikken wanneer de wijzigingen zijn 
gedaan. Daarna kan je opnieuw de discipline(s) toevoegen.  
 
De sport en discipline(s) kunnen alleen gewijzigd worden wanneer de inschrijving nog niet door 
de organisatie is goedgekeurd. Na deze goedkeuring kunnen de sport en discipline(s) alleen bij 
uitzondering gewijzigd worden door de organisatie een verzoek te mailen op 
registrations@ecsgarnhem2022.com. Wijzigingen in persoonlijke informatie, accommodatie en 
transport kunnen te allen tijde gemaakt worden, ook wanneer de organisatie de inschrijving 
heeft goedgekeurd, totdat de inschrijvingen zijn gesloten. Wijzigingen in een inschrijving moeten 
opnieuw door de organisatie goedgekeurd worden.  
 
7.3 DEACTIVATEREN OF ACTIVATEREN VAN EEN DEELNEMER 
Wanneer de inschrijving nog niet compleet is of de organisatie de inschrijving nog niet heeft 
goedgekeurd kunnen deelnemers van een bedrijf worden gedeactiveerd. Via de pagina 
‘Registrations recap’ ga je naar de pagina van een deelnemer door op zijn naam te klikken en 
vervolgens op ‘Deactivate a member’. Wanneer voor een deelnemer die je wil deactiveren al 
disciplines zijn geselecteerd in stap 2 dienen deze eerst verwijderd te worden.  
Een overzicht van gedeactiveerde deelnemers is te vinden op de pagina ‘Deactivated members’.  
 
Wanneer je een deelnemer wil reactiveren klik je op de naam van de betreffende deelnemer en 
klik je op ‘Activate te member selected’ onderaan de pagina. De geactiveerde deelnemer is nu 
opnieuw zichtbaar op de pagina ‘Registrations recap’.  

mailto:registrations@ecsgarnhem2022.com
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8. ANNULEREN VAN INSCHRIJVINGEN  
Nadat de inschrijvingen zijn gesloten is het niet mogelijk om inschrijvingen te annuleren. Tot de 
inschrijfdeadline zijn alle annuleringen kosteloos mogelijk. Annuleringen na deze datum moeten 
aangevraagd worden bij de organisatie door een e-mail te sturen naar 
registrations@ecsgarnhem2022.com. De annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in de 
‘Participant disclaimer’ en ‘Hotel policy’ zijn dan van toepassing.  
 
De deelname van een deelnemer kan tot de inschrijfdeadline geannuleerd worden door via de 
pagina ‘Registrations recap’ naar de pagina van een deelnemer te gaan door op zijn naam te 
klikken. Verwijder alle disciplines waarvoor deze deelnemer was ingeschreven. Wanneer van 
toepassing, wijzig ook de accommodatie naar ‘<without hotel’>.  
De deelnemer is dan nog steeds zichtbaar in het overzicht van inschrijvingen maar wordt door 
de organisatie niet langer als deelnemer gezien omdat de inschrijving niet compleet is. Zie 
paragraaf 7.3 om een deelnemer ook uit het overzicht van inschrijvingen te verwijderen.  
 

9. BEVESTIGING VAN INSCHRIJVING BEDRIJF 
Wanneer je alle deelnemers namens jouw bedrijf hebt ingeschreven kan je dat bevestigen in de 
registration tool.  
 
Stap 1: check of alle ingeschreven deelnemers in de ‘Registration recap’ compleet zijn en er 
geen informatie ontbreekt.  

- Alle deelnemers moeten ingeschreven zijn voor de juiste sport, discipline(s) en het juiste 
team.  

- Een inschrijving is compleet wanneer er een datum zichtbaar is in de meest rechtse 
kolom ‘Registration date’.  

- Incomplete inschrijvingen kunnen niet door de organisatie goedgekeurd worden.  
Stap 2: wanneer alle deelnemers en inschrijvingen correct in het systeem staan, ga dan naar de 
pagina ‘Club/Co. modification’.  
Stap 3: klik op de knop in de linkerbenedenhoek ‘Registration complete (change of sport 
discipline are not possible anymore)’.  
 
 
 
 
 
Stap 4: je ziet nu een pop up die vraagt of je wil bevestigen dat je inschrijving compleet is. Klik 
‘yes’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer je deze stappen het volbracht is het op geen enkele wijze meer mogelijk om 
wijzigingen aan te brengen in je deelnemers en inschrijvingen.  
Stuur een e-mail naar registrations@ecsgarnhem2022.com als er toch wijzigingen aangebracht 
dienen te worden en hou daarbij rekening met de annuleringsvoorwaarden.  

mailto:registrations@ecsgarnhem2022.com
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