Online inschrijven jeugd- en sportaanbod via ticketgang
VANAF JANUARI ZULLEN DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE JEUGDDIENST EN DE SPORTDIENST
ONLINE GEBEUREN. DE GEMEENTE SLOOT HIERVOOR EEN SAMENWERKINGSAKKOORD AF MET TICKETGANG.

Ouders kunnen via één gezinsaccount al hun kinderen inschrijven voor alle activiteiten van de jeugd- en
sportdienst en/of opvangmomenten bij IBO Peter Pan en krijgen zo ook meteen zicht op het fiscaal attest.
Voor de jeugd- en sportactiviteiten moet je onmiddellijk online betalen.
Hoe moet dat dan?
1. GA NAAR WWW.AS.BE en klik helemaal bovenaan (rechts van het logo) op “tickets & inschrijvingen. Kies
vervolgens voor “jeugdaanbod”  dit zijn alle activiteiten voor -12-jarigen van de jeugd- en sportdienst.
Op deze pagina vind je een korte toelichting betreffende onze online inschrijvingsmodule. In de
rechterkolom voorzien we een uitgebreide handleiding en rechtstreekse linken naar het aanbod. Dit kan
handig zijn voor het geval de aanmaak van de gezinsaccount niet lukt of wanneer je de flyer kwijt bent
geraakt.
Klik vervolgens op de knop:
Je komt dan terecht in de online inschrijvingsmodule. Deze pagina opent in een nieuw venster zodat je
steeds gemakkelijk toegang hebt tot de extra info in de rechterkolom.
2. MAAK JE GEZINSACCOUNT AAN
Heb je al een gezinsaccount aangemaakt voor opvang bij Peter pan? Dan kan je met dat account ook
inschrijven voor jeugd- en sportactiviteiten via de knop “jeugdaanbod”.
 klik op de knop
 Kies een login en paswoord
 Vul alle gegevens in
 Vink aan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden
3. REGISTREER DE KINDEREN VAN JE GEZIN
 Voeg een kind toe door te klikken op de knop

(rechts op het scherm)

 Vul alle velden zo volledig mogelijk in en klik op opslaan
 Herhaal deze stappen voor elk kind van het gezin
4. SCHRIJF IN VOOR EEN ACTIVITEIT
 Klik op “jeugdaanbod” (zowel voor activiteiten van de jeugddienst als de sportdienst)
 Klik op de activiteit van jouw keuze
 Selecteer de datums voor je kinderen. Indien je kind niet voldoet aan de leeftijdscategorie zal je niet
kunnen inschrijven.

>> INFO?
Heb je problemen met de aanmaak van een gezinsaccount of het inschrijven van je
kind(eren) raadpleeg dan zeker de handleiding op www.as.be of neem contact op met de
betrokken dienst.

