
General Business

SnowDow Online

Een webapplicatie voor SnowDow leden om zich te registreren voor Clubavonden en lessen.

Alle SnowDow leden hebben een username/password ontvangen via E-mail waarmee ze kunnen inloggen.
(password resetten mogelijk vanaf de inlogpagina)

De leden zien alleen de beschikbare lessen (voor zichzelf en anderen in zijn/haar huishouden).

Alleen de lessen behorende bij je profiel zijn zichtbaar - leeftijd (jeugd/volwassen), discipline (ski of board) en niveau (beginner/gevorderd)

Inschrijven voor Clubavond kan tussen: 1 week vooraf tot woensdagochtend 08:00.

Voorbeeld: je ziet het tijdvak van 17-11-2021. Je kunt inschrijven vanaf 11-11-2021 uur t/m 17-11-2021 08:00 uur.

Je moet elke keer opnieuw inschrijven. Er is een limiet in aantal deelnemers en vol=vol.

Met de groene knop kun je INSCHRIJVEN. De knop wordt rood om eventueel te ANNULEREN.

Inschrijven verplicht to deelname, bij verhindering is afmelden verplicht (niet aan/afmelden kan tot uitsluiting van deelname leiden). 



General Business

SnowDow Online

A webapplicatie for SnowDow members to register for Clubnights and lessons.

All SnowDow members have received an username/password by E-mail allowing them to login
(password reset possible from start/login page)

Members only see available lessons (for themselves and others in his/her household).

Only the lessons that match your profile are visible – age (youth/adult), discipline (ski or board) and level (beginner/advanced)

Registration for Clubnight is open between 1 week in advance and closes Wednesday 08:00 am.

Example: you see a timeslot for 17-11-2021. You can subscribe from 11-11-2021 till 17-11-2021 08:00 am.

You need to register every week again. There is a limit to the number of participants and full=full.

With the green button you register “INSCHRIJVEN”. The button turns red in case you need to cancel “ANNULEREN”.

Once registered, you need to participate, if you can’t make it: cancellation is mandatory (incorrect registration/cancellation can lead to exclusion of participation. 



General Business

Nieuwe aanmelding (nog geen lid / eerste keer) gaan met internet browser (google Chrome) naar www.snowdow.nl/register
Openingsscherm vraagt bevestiging van PV-Dow lidmaatschap Ja of Nee (switch)

PV-Dow lidmaatschap is verplichjt (wordt gecontroleerd) om lid te worden bij SnowDow (=onderafdeling van PV-Dow)

New applicants (not yet member / first time)  go with internet browser (google Chrome) to www.snowdow.nl/register
Opening screen prompts to confirm PV-Dow membership Yes or No with switch

PV-Dow memebership is pre-requisit (and will be checked) to join SnowDow (=subsidiary of PV-Dow)

https://www.snowdow.nl/register
https://www.snowdow.nl/register


General Business

In dit scherm moeten voor elk lid persoonsgegevens worden ingevuld.
Tevens Skill selecteren en aangeven of Huurmateriaal nodig is.

In this screen you need to provide personal information.
Here you select your skill en indicate need for rental material.



General Business

Klik op aanmelden (=aanvraag lidmaatschap)......

Click Aanmelden (=apply for membership).......



General Business

Je krijgt een boodschap......we sturen een E-mail.

This mesage appears.....we will send you an E-mail



General Business

Deze E-mail verklaart de volgende stappen:
1. Pasfoto opsturen
2. Betaling lidmaatschap (€ 100) en/of 

beginnerscursus (groen) € 50.

Als alles goed ontvangen is:
1. Ledenpas wordt aangemaakt
2. Krijgt E-mail met inlogcode

This E-mail explaines the next steps:
1. Send picture for personal membership card
2. Process payment for membership (€ 100) and/or 

beginnerscourse fee (€ 50).

If everything is received correctly: 
1. Membership card will be issued
2. An E-mail will be sent with logincode



General Business

Als alles (foto en betaling) goed ontvangen is, komt deze E-mail met:
1. Gebruikersnaam
2. Link naar app om wachtwoord aan te maken

If everything (picture and payment) is received correctly, this E-mail will be 
sent:
1. Username
2. Link to app to create a password



General Business

Link naar app om wachtwoord aan te maken leidt hier heen:
Verzin een wachtwoord, volgens de regels.

Link to app to create a password leads here:
Make up password according format. 

Klik Instellen en de volgende boodschap verschijnt:

Click Instellen and the following msg appears: 



General Business

Ververs browser tot het normale inlogscherm komt: 
(voortaan log je hier in).
Dit is ook het scherm waar je een password reset kan aanvragen (zie 
volgende pagina)

Refresh browser until this normal log in screen appears:
(from now on this is the normal log in) 
This is also the screen to request a new password (see next slide)



General Business

Password vergeten: hier kun je opnieuw instellen:
Neem de gegevens over van je ledenpas:
Lidnummer (getal) en Dow nr (Mannummer)
Bij juiste ingave sturen we een e-mail (adres zoals vastgelegd in je profiel) 
met instructies om password opnieuw in te stellen.
Bij incorrecte ingave krijg je foutboodschappen in het scherm (probeer 
opnieuw of neem kontakt op met SnowDow)

Forgot your password: request a new one here.
Take the data from your personal membership card:
Lidnummer (number) and Dow nr (UserID)
With correct data, you be sent an e-mail (address as recorded in your 
profile) with instructions for setting a new password
With incorrect data, you will receive a notification in the screen (try again or 
contact SnowDow).



General Business

Na succesvol inloggen krijg je deze 
welkomtekst met uitleg.

Opties in het menu zijn:
1. Inschrijven
2. Mijn Gegevens

After succesfull login, you get this 
welcome text (scroll down for English).

Options in the menu are:
1. Inschrijven = register
2. Mijn Gegevens = personal data



General Business

Mijn Gegevens:
Controleer en update je persoonsgegevens b.v. als je Skill wijzigt (leeftijdsgroep, niveau of je verandert tussen boarden en skien)

Check and update your personal data for example as your Skills change (age group, level, or change between board and ski) 



General Business

Inschrijven:
Je ziet alleen de lessen die horen bij je Skill  (hier als voorbeeld “Volwassen gevorderd board”)
Niet correct: ga terug naar Mijn gegevens en verander je Skill en kom dan terug naar Inschrijven voor de juiste lessen).
Toekomstige lessen zijn aanvankelijk Gesloten.
Ze gaan open 1 week van te voren en sluiten woensdag 08:00

Register
You only see the lessons that go with your Skill (this example “Volwassen gevorderd board” = Adult advanced board)
If incorrect: go back to Mijn Gegevens en change your Skill, return to Inschrijven and select the correct lessons. 
Future lessons are initially Gesloten (closed)
They will open 1 week prior and closed Wednesday 08:00 am

Klik op groene knop Inschrijven

Click green button for Inschrijven (= to register) 



General Business

Je krijgt bericht: “Aangemeld op tijdvak”
Groene knop wordt rood om eventueel te kunnen Annuleren.
Inschrijven verplicht to deelname, bij verhindering is Annuleren verplicht 
(niet aan/afmelden kan tot uitsluiting van deelname leiden). 

You get a msg ““Aangemeld op tijdvak” = registered for timeslot
Green button turns red, in case you cannot make it and need to cancel = Annuleren
Registration requires you to come, if you can’t make it you need to cancel Annuleren  
If you don’t comply, it could lead to exclusion


