
Handleiding inschrijving patrouilles en deelnemers RSW Twenteland 

De procedure om patrouilles en deelnemers aan te melden kent twee stappen: 

1. Opgeven ploeg(en) van een Scoutinggroep 

2. Opgeven individuele deelnemers 

Normaliter gebeuren beide stappen door een (speltak)leider. 

De deelnamekosten worden na de RSW geïncasseerd van de groepsrekening. Hier volgt nog bericht 

over van de regiopenningmeester naar de groepspenningmeesters. 

Open https://sol.scouting.nl en log in met je eigen gegevens. 

Ga in de menubalk naar Mijn Scouting | Spel | Inschrijven evenementen 

 

Selecteer RSW 20xx Regio Twenteland uit de lijst, gebruik eventueel het filter 

Dan land je op de evenementpagina, waar gegevens zoals contactadressen, voorwaarden en data te 

vinden zijn: 

 

Klik op ‘Opgave ploegen’ 

Kies vervolgens de juiste naam + functie waarmee je wil inschrijven (indien je meer dan een rol hebt 

bij je eigen vereniging of regionaal) 

  

naam 

https://sol.scouting.nl/
https://sol.scouting.nl/


Nu kom je op de invulpagina: 

 

Vul alle gegevens zo goed mogelijk in. Vragen met een * zijn verplicht. 

Het aantal deelnemers betreft alle deelnemers van je groep opgeteld (dus als je meerdere 

patrouilles afvaardigt, gaat het hier om alle deelnemers bij elkaar opgeteld). 

Onderaan de pagina zie je een paragraaf over de deelnamekosten. Kies (indien aanwezig) uit de 

dropdown de juiste rekening. Deze incasso wordt enkele dagen na de RSW gedaan om er zeker van 

te zijn dat we alleen de juiste deelnemerkosten incasseren. 

Hiermee is je inschrijving van je groep compleet. Je krijgt hier een bevestiging van per e-mail op het 

adres dat bekend is in SOL. Dank voor je inschrijving! 

 

Inschrijving deelnemers 

 

Ga in de menubalk naar Mijn Scouting | Spel | Inschrijven evenementen 

 

Selecteer RSW 20xx Regio Twenteland uit de lijst, gebruik eventueel het filter 

Dan land je op de evenementpagina, waar gegevens zoals contactadressen, voorwaarden en data te 

vinden zijn: 

naam 



 

Klik op ‘Individuele deelnemers opgeven’ 

Kies vervolgens de juiste naam + functie waarmee je wil inschrijven (indien je meer dan een rol hebt 

bij je eigen vereniging of regionaal) 

Nu kom je op de invulpagina: 

 

 

Vul alle gegevens zo goed mogelijk in. Vragen met een * zijn verplicht. 

Hiermee is je inschrijving van je deelnemer compleet. Herhaal deze stap voor alle Scouts die 

deelnemen. Het jeugdlid of de ouders/verzorgers krijgt hier een bevestiging van per e-mail op het 

adres dat bekend is in SOL. Dank voor je inschrijving! 

 

 


