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Uitleg online ledensysteem Vereniging Oud-Leerlingen Libanon Lyceum 

Met behulp van de onderstaande uitleg kunt u zich toegang verschaffen tot het ledensysteem 

van de VOL. Let op! Dit is alleen mogelijk voor leden van de vereniging.  

1. Ontvangst mail van aanmelding ledensysteem 

1.1. Stap 1 

Na het verwerken van uw e-mailadres in ons ledensysteem zult u een e-mailadres 

ontvangen met hierin een gebruikersnaam en een link naar het inlogsysteem van de website. 

Noteer de gebruikersnaam (1) voor uw eigen administratie en klik op link (2) om een eigen 

wachtwoord aan te maken. Let op! Klik niet op de laatste link, deze link zal u geen 

mogelijkheid geven om een zelfgekozen wachtwoord te genereren.  

  

  

(1) 

(2) 
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1.2 Stap 2 

Als u op link (2) heeft gedrukt wordt u naar een website geleid waarop u het onderstaande 

beeld te zien krijgt. In het vakje ‘nieuw wachtwoord’ ziet u een, door het systeem zelf 

voorgesteld, (sterk) wachtwoord staan. U kunt dit vakje naar eigen wens aanpassen met een 

zelfgekozen wachtwoord. Onthoudt dit wachtwoord goed. Klik op ‘wachtwoord opnieuw 

instellen’. 
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1.3 (Extra) Stap 3: Te lang gewacht met aanvragen wachtwoord 

Als u te lang wacht met het klikken op de link of als u nog een keer op de verstuurde link klikt 

na het wijzigen/creëren van het wachtwoord zal de geladen pagina een foutmelding 

weergeven. Indien dit het geval is, volg (onderstaande) instructie 2 (Pagina 4). 
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2. Nieuw wachtwoord aanvragen 

2.1 Stap 1 

Indien u uw wachtwoord bent vergeten en het niet lukt om toegang te krijgen tot de website 

van de vereniging, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. U heeft hiervoor twee opties. 

Optie 1: Klik op de onderstaande link om naar de speciale ‘wachtwoord aanvragen’-pagina 

te gaan. 

https://www.vollibanon.nl/wp-login.php?action=lostpassword 

Optie 2: Op de website kunt op knop (3) klikken. U wordt dan ook naar deze speciale pagina 

doorverwezen. 

 

  

(3) 

https://www.vollibanon.nl/wp-login.php?action=lostpassword
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2.2 Stap 2 

Vul uw e-mailadres of de eerder doorgegeven gebruikersnaam (nog géén wachtwoord 

invoeren) in op het onderstaande veld en druk op ‘verkrijg nieuw wachtwoord’. 

 

U ontvangt een e-mail op het aangegeven e-mailadres. Met de link uit deze e-mail kunt u 

een nieuw wachtwoord aanmaken. Volg hierbij de instructie van 1.2 Stap 2 (Pagina 2). 


