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Revisie 
 

Nr. Datum: Auteur: Omschrijving: 

0.1 13 Juli 2014 Sjoerd Boerhout Initial version 

0.2 27 juli 2014 Sjoerd Boerhout Updated after review 

1.0 01 nov 2014 Sjoerd Boerhout Released 

 

 

  

Note: De afbeeldingen in deze handleiding zullen niet altijd 100% overeen komen met de 
weergave op je eigen computer. Dit kan aan de gebruikte browser liggen, maar ook de 
rechten van de ingelogde gebruiker kunnen de reden zijn dat je sommige dingen zelf niet 
ziet. 
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Wat is E-Captain? 
 
E-Captain is een online applicatie voor verenigingen voor het beheren van leden, relaties & 
objecten. E-Captain biedt ook een heel scala aan extra modules aan om de standaard 
functionaliteit uit te breiden.  
Onderdeel van E-Captain is ‘Mijn Daventria’ waar leden via een eigen loginnaam en 
wachtwoord o.a. hun gegevens kunnen inzien, beheren, activiteiten kunnen plannen en met 
elkaar kunnen communiceren.  
 
Een overzicht van de functies van ‘Mijn Daventria’: 
 

• Eigen login naam en wachtwoord wijzigen 
• Bekijken en wijzigen van NAW gegevens. 
• Mijn commissies  
• Financieel overzicht en inzien van facturen 
• Activiteiten overzicht incl. aanmelden/afmelden voor activiteiten 
• Forum voor het voeren van online discussies en uitwisselen van informatie 

 
 
Deze handleiding beschrijft het gebruik van deze functionaliteiten voor de leden van 
Daventria.  

 
  

Indien er onduidelijkheden, vragen en/of opmerkingen zijn dan kun je hiermee bij de 
beheerder terecht via e-captain@daventria.com 
Geef een duidelijke beschrijving van je vraag, probleem of opmerking en geef indien 
nodig aan welke stappen je precies uitgevoerd hebt. Vermeld bij problemen ook of je 
‘Mijn Daventria’ gebruikt op een telefoon, tablet of computer incl besturingssysteem (bv 
iOS, Android, Windows of Mac OS X) en welke browser. 
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Inloggen op ‘Mijn Daventria’ 
 
‘Mijn Daventria’ is bereikbaar via een link op de website van Daventria of direct via: 
 

http://www.daventria.com/mijndaventria 
 
 

 
 
‘Mijn Daventria’ is alleen toegankelijk voor huidige leden van Daventria die ingelogd zijn via 
hun persoonlijke account.  
 
Voor je kunt inloggen in “Mijn Daventria” dien je te beschikken over een gebruikersaccount 
en wachtwoord. Ieder lid van Daventria wordt door de ledenadministratie toegevoegd aan 
E-Captain. Je gebruikersnaam en wachtwoord worden dan automatisch aangemaakt en naar 
je gemaild door het systeem. 
 

  

 
 

Je wachtwoord van Mijn Daventria is te allen tijde privé en niemand behalve jijzelf hoeft 
deze te kennen. Zowel de beheerder als het bestuur zal je hier nooit om vragen! 

Heb je (nog) geen login ontvangen of ben je je wachtwoord vergeten? Lees dan het 
hoofdstuk Wachtwoord ‘Mijn Daventria’ vergeten? achterin deze handleiding om je 
gegevens op te vragen. 
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Om in te loggen in je ‘Mijn Daventria’ profiel voer je je gebruikersnaam en wachtwoord in en 
klik op “inloggen”. 
 

 
 
Nadat je ingelogd bent kom je op de hoofdpagina van “Mijn Captain” terecht waar je meteen 
een overzicht ziet van alle beschikbare functies. 
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In dit startscherm staan o.a actuele mededelingen en een lijst aankomende verjaardagen. 
Indien er vanuit het bestuur of een commissie behoefte aan is zullen hier ook enquêtes te 
vinden zijn om leden om hun mening over een stelling te vragen. 
 
 

 
 
Wanneer je klaar bent in Mijn Captain log je uit via de laatste optie in de lijst “Uitloggen”. 
Hiermee word je sessie afgesloten en kan er niemand anders bij je gegevens komen.  
 

 
  

Log altijd uit als je klaar bent! 
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Wijzigen inlognaam “Mijn Daventria” 
 

Via het menu “Account wijzigen” is het mogelijk om je loginnaam en/of wachtwoord voor 
“Mijn Daventria” te wijzigen. 

 

Om je loginnaam te wijzigen naar een naam van eigen keuze klik je op “Klik hier om uw 
loginnaam te wijzigen”. Je komt in onderstaand scherm terecht. 

 

In het bovenste veld staat, niet aan te passen, je huidige loginnaam. In het onderste veld 
staat ook je huidige loginnaam, maar deze kun je wel aanpassen.  

 

 

Je loginnaam wordt alleen maar gebruikt om in te loggen en is verder nergens zichtbaar. 
Je bent dus vrij om elke willekeurige naam te kiezen die nog vrij is. 

Je loginnaam is NIET hoofdletter gevoelig.  
RZVDaventria is dus hetzelfde als rzvdaventria 

Kies een voor jou makkelijk te onthouden loginnaam. Bijvoorbeeld de eerste 3 letters van 
je voornaam + de eerste 3 van je achternaam waarbij een tussenvoegsel niet mee telt of 
een andere variant van je voornaam en achternaam.  
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Kies een nieuwe loginnaam en klik vervolgens op “Toepassen”. Er verschijnt een nieuw 
venster met de vraag of je zeker weet of je je loginnaam wilt wijzigen. Klik op “OK” 

 

Als alles goed gegaan is verschijnt de melding dat je gebruikersnaam gewijzigd is en je kunt 
deze per direct gebruiken. 

 

 
Als de gekozen gebruikersnaam al in gebruik is krijg je hier onderstaande foutmelding en 
blijft je huidige gebruikersnaam actief. Probeer het nogmaals met een andere 
gebruikersnaam. 

 

 

 

 

 



R&ZV Daventria 

10 

Wijzigen wachtwoord “Mijn Daventria” 
 

Via het menu “Account wijzigen” is het mogelijk om je loginnaam en wachtwoord voor “Mijn 
Daventria” te wijzigen. 

 

 

Om je wachtwoord te wijzigen naar een (nieuw) wachtwoord van eigen keuze klik je op “Klik 
hier om uw wachtwoord te wijzigen”. Je komt in onderstaand scherm terecht. 

 

 

 

Een wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 
kleine letter en 1 getal. 

Via ‘Mijn Daventria’ zijn al je persoonlijke gegevens zoals bekend bij Daventria 
toegankelijk, dus het is belangrijk dat je een veilig wachtwoord gebruikt voor je account 
en er zorg voor draagt dat niemand anders dan jij zelf dit wachtwoord kent of kan raden. 

Kies een wachtwoord dat niet voor de hand ligt, maar wel makkelijk te onthouden is. 
Bijvoorbeeld via een zinnetje: “Ik heet Daventria en ben geboren op 6 september 1884” 
resulteert in wachtwoord IhDbg6s1884. (Eerste letter/cijfer van elk woord) 
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Vul eerst je huidige wachtwoord in en in de 2 velden eronder het wachtwoord dat je in wilt 
stellen. Klik daarna op toepassen. Er verschijnt een nieuw venster met de vraag of je zeker 
weet of je je wachtwoord wilt wijzigen. Klik op “OK”. 

 

Wanneer je nieuwe wachtwoord aan de eisen voldoet verschijnt onderstaande melding en is 
je wachtwoord succesvol gewijzigd. 

 

Wanneer je nieuwe wachtwoord niet aan de eisen voldoet verschijnt onderstaande melding 
en blijft je huidige wachtwoord actief. Probeer het nogmaals met een ander nieuw 
wachtwoord dat wel aan de eisen voldoet. 
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Wijzigen NAW gegevens 
 

Je NAW gegevens zoals bekend bij Daventria en de KNRB kun je via ‘Mijn Daventria’ inzien 
en wijzigen. Een verhuizing, nieuw e-mailadres of telefoon nummer hoef je dus niet meer 
aan de ledenadministratie te melden, maar kun je zelf aanpassen. 

 

Klik in het hoofdscherm van ‘Mijn Daventria’ op ‘Wijzigen NAW gegevens’ en je komt in 
onderstaand scherm met je algemene gegevens. 

 

 
Aan alle leden het verzoek om een pasfoto van jezelf in te stellen waarop je duidelijk 
herkenbaar bent.  
Dit doe je door onder de foto op ‘Bewerken’ te klikken en een foto vanaf je computer te 
selecteren.   
Deze foto zorgt ervoor dat:  

• Je op het forum herkenbaar bent voor andere leden 

• Je bij examens en andere activiteiten makkelijk herkend wordt door begeleiders 

Nadat je al je gegevens gecontroleerd en waar nodig aangepast hebt klik je op ‘Verder’. 

 

 

Alle wijzigingen die je doet worden eerst aan de ledenadministratie getoond ter controle 
en goedkeuring voor ze daadwerkelijk doorgevoerd worden.  
De ledenadministratie kan wijzigingen weer ongedaan maken indien ze niet correct zijn. 

De items waar een * achter staat zijn verplicht om in te vullen en de andere velden zijn 
optioneel. 
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Op het tabblad ‘Contact prive’ geldt ook weer dat de items waar een * achter staat zijn 
verplicht om in te vullen en de andere velden zijn optioneel. 

 

Nadat je al je gegevens gecontroleerd en waar nodig aangepast hebt klik je op ‘Verder’. 

 

Op het tabblad ‘Lidmaatschap’ geldt ook weer dat de items waar een * achter staat zijn 
verplicht om in te vullen en de andere velden zijn optioneel. 

Op dit tabblad geef je aan vanaf welk bankrekening nummer Daventria de contributie af 
mag schrijven. 

Geef via de optie ‘Magazine’ aan of je de Bellnote, ons papieren clubblad, wilt ontvangen.  

 

Nadat je al je gegevens gecontroleerd en waar nodig aangepast hebt klik je op ‘Voltooien’. 
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Mijn groepen & bevoegdheden 
 

Via het menu “Mijn groepen” is het mogelijk om te bekijken in welke groepen je zit binnen 
E-Captain. Ook de roeibevoegdheden zullen d.m.v. groepen worden bijgehouden en zijn dus 
terug te vinden in dit overzicht. 
In onderstaande afbeelding zie een voorbeeld van hoe dit overzicht eruit kan zien. Het is 
niet mogelijk om hier zelf wijzigingen door te geven.  

 

 

  

  

Klopt er iets niet? Neem dan afhankelijk van de groep waar je vragen over hebt contact 
op met de verantwoordelijke Cie of het bestuur.  
B.v de beheerder van E-Captain, de InternetCie, ExamenCie of secretaris. 
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Financieel overzicht 
 

Via het menu “Financieel overzicht” is het mogelijk om al je facturen te bekijken. Hier staan 
o.a alle facturen van betaalde contributie, maar ook gekochte kleding of bijdrages aan 
activiteiten van Daventria die via E-Captain besteld en betaald zijn. 

Elke regel bevat 1 factuur. Om de volledige factuur te bekijken klik je op het icoon met het 
vergrootglas aan het einde van elke regel. 
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Activiteiten overzicht 
 

Via het “Activiteiten overzicht” is het mogelijk om alle geplande activiteiten te bekijken, je 
hiervoor op te geven en/of je aanmelding te annuleren. 

 

 

Klik op de onderstreepte titel van een activiteit om de details te kunnen zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten zijn herkenbaar aan hun kleur die bij de categorie van de activiteit hoort. Het 
is ook mogelijk om hierop te filteren en zo bijvoorbeeld alleen de examens of wedstrijden 
te laten zien. 
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In het detailoverzicht is naast de datum en tijden ook het minimum en maximum voor het 
aantal deelnemers ook ruimte voor extra informatie.  
Onderstaand scherm geeft ter voorbeeld de details van een gepland roeiexamen. 

 

 
Klik op “Inschrijven” om je aan te melden voor deze activiteit. Bevestig je inschrijving in het 
nieuwe venster door op “OK” te klikken. 

 

Als er voor een activiteit zoals bijvoorbeeld een examen aanvullende informatie nodig is bij 
je inschrijving dan wordt daar in een volgend scherm om gevraagd. 

Wil je graag zien welke leden zich voor deze activiteit ingeschreven hebben? Dan kun je 
dat altijd opvragen via de optie ‘Bekijk inschrijvingen’ 
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Geef aan voor welk examen je je precies in wilt schrijven. Selecteer een examentype en 
bevestig je inschrijving door op “Opslaan” te klikken. Klik op “Annuleren” om je inschrijving 
voor deze activiteit te annuleren. 

 

E-Captain bevestigt vervolgens je inschrijving voor de activiteit. Klik op “Bekijk mijn 
inschrijvingen” om je inschrijving te bekijken. Je ontvangt ook per e-mail een bevestiging 
van je inschrijving. 

Klik op ‘Terug naar Mijn Daventria’ om naar het hoofdscherm terug te keren of kies ‘Bekijk 
mijn inschrijvingen’ om te bekijken voor welke activiteiten je momenteel ingeschreven 
staat.   
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Uitschrijven kan ook via het activiteiten overzicht. Open de activiteit waarvoor je 
ingeschreven bent en klik op het rode kruis voor de activiteit. Bevestig je annulering in het 
nieuwe venster door op “OK” te klikken. Ook hiervan krijg je per e-mail bericht. 

 

Wanneer je afmelding ontvangen en verwerkt is verschijnt de onderstaande melding. 

 

 

 

Ook inschrijven voor activiteiten kan snel via dit hoofdscherm zonder eerst naar de 
details te gaan. Selecteer de activiteit(en) waarvoor je je in wilt schrijven en klik op de 
knop ‘inschrijven’ onder de laatste activiteit. 
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Forum 
 

Het forum biedt leden de mogelijkheid om onderling informatie uit te wisselen, ervaringen 
te delen, mededelingen te doen aan/met andere leden van de vereniging. 

Het forum is onderverdeeld in verschillende categorieën die elk hun eigen onderwerpen 
bevatten. Zo kunnen we alle onderwerpen overzichtelijk per categorie ordenen en blijft het 
forum overzichtelijk. 
 

 

Klik op een categorie om de huidige onderwerpen (ook wel ‘topics’ genoemd) te bekijken. 
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Ter voorbeeld het topic ‘Vragen/Opmerkingen E-Captain’ waar leden hun vragen en 
opmerkingen over E-Captain kunnen stellen. 
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Voor je een nieuw topic opent of een vraag stelt in een algemeen topic zoals dit voorbeeld 
eerst alle reacties door of gebruik de zoekfunctie om te kijken of iemand de vraag toevallig 
al eens eerder gesteld heeft. 
Is dit niet het geval? Klik dan links boven of onder op ‘Klik hier om een reactie te plaatsen’ 
en je komt in het reactiescherm terecht. 

 

Er zijn enkele basis opties beschikbaar om je reactie op te maken met b.v. dikgedrukte 
tekst of door het invoegen van een extern plaatje of een smilie. 
Om je reactie te plaatsen klik je op ‘Voeg reactie toe’ en om te annuleren en niks te 
plaatsen klik je op ‘Annuleren’. 
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Wachtwoord ‘Mijn Daventria’  vergeten? 
 

Indien je geen e-mail ontvangen hebt van E-Captain met de voor je aangemaakte 
gebruikersnaam en wachtwoord of je je wachtwoord vergeten bent dan kun je deze zelf 
opvragen via de functie “Wachtwoord vergeten?”. 
 
Open de website van ‘Mijn Captain’ via de website van Daventria of direct via: 
 

http://www.daventria.com/mijndaventria 
 

 
    
 
Wanneer je probeert in te loggen en de combinatie gebruikersnaam en wachtwoord komen 
niet overeen dan meldt E-Captain dit zoals in onderstaande afbeeldingen te zien is. 
 

 
 
Lukt het na meerdere pogingen niet om in te loggen? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten?’ 
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Je komt in het scherm waarin je je gebruikersnaam en wachtwoord op kan vragen via e-
mail. Vul hier je e-mailadres in en klik vervolgens op ‘Verstuur’. 
 

 
 
E-Captain geeft een foutmelding wanneer het ingevulde e-mailadres niet bekend is in het 
systeem.  
 
Hint: 
• Gebruik het e-mailadres dat je bij aanmelding bij Daventria opgegeven hebt bij 

contactgegevens. 
 
• Gebruik het e-mailadres in waarop je ook de bekende “gele mail” met nieuws over 

Daventria ontvangt. 
 

 
 
Wanneer het ingevulde e-mailadres bekend is bij E-Captain verschijnt er een melding dat 
het wachtwoord per e-mail verzonden is. 
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Binnen enkele minuten ontvang je een e-mail met je gebruikersnaam en wachtwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Geen e-mail ontvangen? Controleer dan eerst je SPAM-box of hij daar misschien in 
terecht gekomen is.  
Mocht je de e-mail niet kunnen vinden, neem dan contact op met de beheerder om je 
wachtwoord te laten resetten. 


