
STAPPENPLAN   -  EERSTE KEER INSCHRIJVEN  DANSSTUDIO SHAKE   2021 

 

STAP 1: Klik op de juiste inschrijvingsbutton op de webpagina van Shake  

(Let op de startdatum van inschrijven! Dit is verschillend voor huidige leden en nieuwe leden.) 

 

 

 

 

STAP 2: Vul je mailadres in en klik op “Registreren” !! NIET op AANMELDEN.  

(Je kan pas op aanmelden klikken nadat je een eerste keer geregistreerd bent)  

  

 



STAP 3:   Vul mailadres + 2 maal hetzelfde wachtwoord (= foutcorrectie) in. 

NU mag je NOGMAALS op REGISTREREN Klikken. 

 

STAP 4: Je ontvangt een link in je mailbox (ter controle dat jij dit bent).  

  Klik op de link en vul opnieuw je mailadres en wachtwoord in en klik op NU WEL op  AANMELDEN.

 

STAP 5: Als ouder klik je op Regel 1 als je je kind wil inschrijven. Doe dit best als eerste ! Voor je kind kan dit nog nadien. 

  Wie enkel zichzelf wil inschrijven als danser, klikt op Regel 2. 

 



STAP 6: Vul de gegevens in MAAR lees goed de info bovenaan ! Vul hier de gegevens VAN DE OUDER(s) IN ! 

  Blijft het scherm staan na ‘Bewaren’ dan is er iets fout of te weingi ingevuld. 

 
 

STAP 7: Klik op ‘Registreer nu je zoon of dochter’. 
 

 

 

STAP 8: Vul nu de gegevens voor je kind in. 

 



STAP 9: Als je al je kinderen geregistreerd hebt (en eventueel ook jezelf als lid), dan zie je alle dansende familieleden hier staan. 

 Klik op de blauwe naam van de danser  (vb. Caes Baby 3) om deze danser in te schrijven voor de groepen naar keuze. 
 

 Ps. 1) Vanuit “Groepen” zelf kan je niet inschrijven. Dit geeft enkel een overzicht van de groepen.  

 

 
 

STAP 10:   Schrijf de aangevinkte danser in voor de groep of proefles naar keuze. 

(Wedstrijddansers: vergeet niet éénmalige kledijbijdrage 1x aan te vinken + indien nodig ook 1x de    

Compensatiebijdrage indien er geen gewone groep wordt geselecteerd) 

 


