Beste clubleden,
In de afgelopen maanden is er veel werk verzet om een nieuwe CPEN website op te zetten.
Op de seizoensafsluiting van zondag 3 november j.l. is deze website live gegaan en aan de
aanwezige clubleden gepresenteerd.
In de komende 24 uur zal de oude website worden vervangen door onze nieuwe CPEN
website. Het oude vertrouwde webadres blijft hetzelfde: https://club-pan.nl/.
Zodra u de CPEN website opstart en onderstaande home page ziet verschijnen, weet u dat de
nieuwe website voor u online is en kunt u vervolgens inloggen.

Inloggen
Echter, met uw huidige inloggegevens kunt u niet meer inloggen. In de webapplicatie is voor
u vanuit de ledenadministratie een nieuwe gebruikersnaam opgenomen en een wachtwoord.
De gebruikersnaam bestaat uit uw eerste voorletter gevolgd door een punt (.) + achternaam,
zonder spaties, zonder tussenvoegsel(s) en voor partners/duoleden zonder een eventuele
meisjesnaam. Als voorbeeld: H.H. van der Tol wordt h.tol (mag ook in kleine letters worden
ingevoerd). Deze gebruikersnaam is uniek en kan niet door u in uw profielgegevens worden
gewijzigd. Uw (tijdelijk) wachtwoord bestaat uit uw postcode+huisnummer met hoofdletters,
zonder huisnummertoevoeging of spaties. Als voorbeeld: 3261VE9.
Nadat u bent ingelogd, kunt u dit wachtwoord in uw profiel aanpassen. Het wachtwoord wordt
niet zichtbaar opgeslagen en is alleen bij u bekend. U vindt uw profiel onder de knop
<Account>. De knop <Inloggen> wijzigt in <Account> zodra u bent ingelogd. Onder dezelfde
knop vindt u ook de keuze voor <Uitloggen>. Indien u problemen ondervindt bij het inloggen,
neem dan contact op met ondergetekende.
Profiel
In uw profiel bij Algemene gegevens zult u zien dat de velden Roepnaam/Voornaam veelal
niet zijn ingevuld, omdat dit gegeven in de huidige ledenadministratie ontbreekt. Maar het is
wel zo vriendelijk dat u bijv. op de Aanmeldpagina van een evenement uw voor- en
achternaam wordt weergegeven. Het veld Voornaam (grijs) kunt u niet invullen, maar wel het
veld Roepnaam. Wij verzoeken u vriendelijk dit veld met uw voornaam, zoals u aangesproken
wil worden, in te vullen. Indien uw geboortedatum ontbreekt kunt u dit per mail aan de
ledenadministratie doorgeven (ledenadmin@club-pan.nl).
Van uw motor is veelal alleen het kenteken bekend. Wij verzoeken u vriendelijk het
motormerk, motortype en bouwjaar eveneens op te geven. U bent hiertoe niet verplicht, maar
het is een mooi statistisch gegeven hoeveel clubleden een Honda ST1100 resp. ST1300 of een
ander motormerk bezitten. Indien u meerdere motoren bezit, geeft u dan alleen de motor op
die u meestal voor onze CPEN clubritten gebruikt.
Vergeet u niet om met de groene balk ✓Gegevens opslaan uw wijzigingen te bevestigen!
In het Nieuwsblok “De nieuwe CPEN website” op de startpagina vindt u een nadere
beschrijving van de belangrijkste onderdelen van de website. U kunt dit ook raadplegen
zonder dat u bent ingelogd.
Wij wensen u veel plezier en gemak bij het gebruik van onze nieuwe CPEN website.
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