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Deze handleiding geeft beknopt weer op welke manier je het nieuwe alumniportaal Alumninet kan 
gebruiken voor het aanmaken van activiteiten, het opvolgen van deelnemerslijsten en het opvragen 
van gegevens. Eventueel kan je hier ook bijhouden welke deelnemers al betaald hebben en welke niet. 
We overlopen hier stap voor stap de volgende fases: 
 

1. Activeer je account  
2. Log in op Alumninet 
3. Maak een evenement aan 
4. Download de inschrijvingslijsten 
5. Betalingen online bijhouden 

 



1. Activeer je account 
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Surf naar https://account.kuleuven.be/activate.html?execution=e1s1 en vul daar je alumni q-nummer 
in. Let op! Dit is NIET hetzelfde als je u-nummer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://account.kuleuven.be/activate.html?execution=e1s1


2. Inloggen op Aluminet 
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Na activatie van je account, kan je vanaf nu inloggen op Alumninet met je persoonlijk e-mailadres (het e-mailadres waarin je de vraag ontving om een 

wachtwoord in te stellen) en je persoonlijk wachtwoord. Surf naar https://alumninet.alum.kuleuven.be/nl/home en meld je aan. Stuur na je eerste 

aanmelding een mail naar alumni@kuleuven.be. We zullen je account nu admin-rechten kunnen geven waardoor je inschrijvingslijsten etc. kan beheren op 

alumninet.   

 
 

https://alumninet.alum.kuleuven.be/nl/home
mailto:alumni@kuleuven.be


2. Inloggen op Aluminet 
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Eenmaal aangemeld, vervang je in adresbalk bovenaan ‘nl/home’ door ‘admin’, zodat je de link https://alumninet.alum.kuleuven.be/admin krijgt. 

 

 

 

https://alumninet.alum.kuleuven.be/admin


3. Activiteit aanmaken 
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Eenmaal ingelogd als admin (zie vorige pagina), zit je in de background van het systeem. Spring met de nodige zorg om met de activiteiten en gegevens die u 

hier ziet. U krijgt immers niet alleen de activiteiten van uw eigen kern te zien, maar ook van andere kringen en kernen. Gelieve dus enkel eigen activiteiten 

op te volgen en aan te passen, en zeker geen aanpassingen door te voeren aan gegevens of activiteiten van andere alumniverenigingen. 

Klik bovenaan op Inhoud, en selecteer ‘Activiteiten’ uit het dropdown menu.  

 



3. Activiteit aanmaken 
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Klik vervolgens op de knop ‘Toevoegen’, waardoor een nieuw formulier voor een activiteit wordt aangemaakt. Om de gegevens van een bestaande activiteit 

aan te passen, volstaat het om deze activiteit aan te klikken.  

Op het eerste tabblad ‘Algemeen’ kan je een titel, ondertitel, omschrijving, etc. invoegen. Belangrijk is om onderaan zeker de participerende kringen (1) in te 

vullen (concreet: de organiserende kring(en)). Dat is dus bijvoorbeeld Alumni Lovanienses Antwerpen, Domus Lovanienses Brugensis, Alumni Taal- en 

Letterkunde of Sciene@Leuven. Er is een dropdown menu waaruit je kan selecteren. Je kan ook meerdere kringen selecteren!  

LET OP: indien er meerdere kringen geselecteerd worden, zal de kring die eerst staat aanzien worden als organisator. Deze kring zal de inkomsten ontvangen 

en moet deze intern verder verdelen over de andere organiserende kringen. 

Selecteer bij voorkeur ook het selectievakje bij Homepagina (2), waardoor jullie activiteit ook op de homepagina van alumninet kan verschijnen voor extra 

exposure. 

 



3. Activiteit aanmaken 
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Via het tweede tabblad ‘media’ kan je foto’s toevoegen voor je activiteit. Zoals aangegeven, heeft deze afbeelding best een afmeting van 1000x750 pixels, 

anders krijg je vervormingen. Om een afbeelding toe te voegen, klik op toevoegen en vervolgens op de map met bestanden van je vereniging. Voor de 

regionale kernen is die te vinden onder ‘Regionale Kernen’, voor alle anderen zijn de mappen onder images te vinden.  
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Wanneer je in de submap van je kring zit, klik op upload, kies het bestand en klik op openen. Wanneer het bestand in de lijst verschijnt, klik dan op het 

bestand en de knop ‘toepassen’. Klik vervolgens onderaan op Klaar. De foto zou nu toegevoegd moeten zijn aan de activiteit. 
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Vul vervolgens de tabbladen ‘locatie’ en ‘contact’ in. Als je de locatie toevoegt, zal 

alumninet automatisch in google maps het adres opzoeken en weergeven op de 

activiteitspagina. Bij contact vul je best het e-mailadres van je regionale kern in.  

Vervolgens komen we op het belangrijke tabblad ‘registratie’. Dit moet zeker met 

de nodige zorg worden ingevuld. Wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt 

wordt, zal de activiteit automatisch worden afgesloten. Zo zullen er nooit teveel 

mensen kunnen inschrijven.  

 Bij gestructureerde mededeling vul je altijd dezelfde in, namelijk diegene die voor 

jou vereniging van toepassing is. Indien je twijfelt, kan je deze altijd opvragen bij de 

Dienst Alumni.  

Daarna kan je per categorie aangeven welke prijs je wil hanteren. Wanneer je niets 

invult, is die prijscategorie niet beschikbaar voor jullie evenement. Vul je nul euro 

in, dan is jullie evenement uiteraard gratis.  

Vervolgens kan je ook opgeven van wanneer tot wanneer mensen zich effectief 

kunnen inschrijven. Dit is geheel optioneel, maar wanneer je dit invult zal de 

activiteit automatisch worden afgesloten op het moment dat staat ingesteld als 

einddatum.  

Ten slotte kunnen jullie aangeven op welke manier mensen mogen betalen voor 

het evenement. Er zijn de facto twee opties: ofwel per overschrijving ofwel online 

betaling. Om online betaling beschikbaar te maken, moet zeker de gestructureerde 

mededeling ingevuld zijn. Je kiest dan ‘Betaling via ogone vzw alumni’ uit de 

dropdown menu. Let op: voor online betalingen is er een commissiekost van 1,6% 

en BTW, met een minimum van €0,25. Die zal automatisch verrekend worden. Het 

voordeel is uiteraard wel dat mensen makkelijk en snel kunnen betalen, en dat 

medewerkers niet afzonderlijk op de rekening moeten nagaan wie er al betaald 

heeft. Dat is in de inschrijvingslijst in één oogopslag zichtbaar (zie infra). 
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De tabbladen ‘extra registratievelden’ en ‘links’ kunnen ook gebruikt 

worden, maar zijn niet altijd noodzakelijk. We raden wel sterk aan om bij 

het tabblad ‘links’ een link te leggen naar annuleringsvoorwaarden: 

http://alum.kuleuven.be/over-ons/afspraken-i.v.m.-annulaties-en-

terugbetalingen-bij-alumni-evenementen. Het label kan je dan 

bijvoorbeeld ‘annuleringsvoorwaarden’ noemen. 

 

Wanneer je alles hebt ingevuld, klik je onderaan op de knop ‘opslaan’. 

Zorg ervoor dat je dit ook doet telkens wanneer je een nieuwe 

aanpassing hebt gedaan aan een bestaand event.  

Regionale Kern Kalenderjaar Gestructureerde 
mededeling 

Alumni Lovanienses Mechelen 2016 900/1000/00244 

Alumni Lovanienses Antwerpen 2016 900/1000/00345 

Alumni Lovanienses Oost-Vlaanderen 2016 900/1000/00446 

Alumni Kern Brussel 2016 900/1000/00547 

Alumni Lovanienses Limburg 2016 900/1000/00648 

Domus Lovaniensis Brugensis 2016 900/1000/00244 

Alumni Ingenieurs Leuven 2016 900/1000/00850 

Alumni Ziekenhuiswetenschappen 2016 900/1000/00951 

SW Alumni 2016 900/1000/01052 

Farmaleuven 2016 900/1000/01153 

VHL (Historici) 2016 900/1000/01254 

Leukam 2016 900/1000/01355 

Science@Leuven en alle subkringen 2016 900/1000/01456 

Theologisch Forum 2016 900/1000/01557 

VALC (Criminologie 2016 900/1000/01658 

Alumni Lovanienses 2016 900/1000/01759 

VBI 2016 900/1000/01860 

Alumni Taal- en Letterkunde (ATL) 2016 900/1000/01961 

http://alum.kuleuven.be/over-ons/afspraken-i.v.m.-annulaties-en-terugbetalingen-bij-alumni-evenementen
http://alum.kuleuven.be/over-ons/afspraken-i.v.m.-annulaties-en-terugbetalingen-bij-alumni-evenementen


4. Download de inschrijvingslijsten 
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Eenmaal de inschrijvingen binnen lopen, kan je uiteraard ook de 

inschrijvingsgegevens nakijken. Op de activiteitspagina kan elke 

alumnus steeds het aantal inschrijvingen zien. Deze activiteitspagina 

is te consulteren via agenda, waarna je ofwel op regio kan zoeken 

ofwel de naam van de activiteit kan ingeven. Je kan uiteraard ook uit 

de lijst onderaan selecteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderaan de pagina van elk event staat het aantal ingeschreven deelnemers 

weergegeven. Voor ingelogde alumni staan daar overigens ook de namen bij (tenzij 

men bij inschrijving heeft aangevinkt van de naam niet te laten verschijnen).  
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Kringmedewerkers met admin rechten kunnen uiteraard meer informatie consulteren. Log om te beginnen wederom in als admin (zie pagina 3) en 

selecteer bij ‘inhoud’ het tabblad ‘exporteer data’.  

 

 

Selecteer vervolgens je eigen activiteit en klik op ‘exporteer 

betalingsdetails per activiteit’. Er zal dan een pop-up 

verschijnen met een Excel file in. Sla deze op. 
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Hiermee heb je alle gegevens van de ingeschreven deelnemers ter beschikking. Nu komt het er uiteraard op aan om deze gegevens juist te interpreteren. Er 

zijn enkele kolommen die voor medewerkers belangrijk zijn:  

1) participantAmount 

2) paymentType 

3) paymentStatus 

4) payerEmail 

5) participantFirstName en participantLastName 

6) participantStatus. 

ParticipantAmount geeft weer hoeveel een persoon moet betalen om deel te nemen aan deze activiteit. De tabel fullamount mag je negeren: dit is het 

totaalbedrag in het geval een persoon meerdere andere personen mee inschrijft, maar aangezien elke persoon afzonderlijk in de tabel wordt opgenomen, 

is deze data in feite irrelevant voor kringmedewerkers.  

Via PaymentType geven deelnemers weer hoe ze betalen: per overschrijving of via online betaling Ogone.  

Bij PaymentStatus kan je zien of de persoon al dan niet betaald heeft. Dit geldt uiteraard enkel voor mensen die online betalen: de overschrijvingen dienen 

manueel nagekeken te worden. Let op! Als er ‘onbetaald’ staat, werd hun inschrijving door het systeem niet aanvaard. Deze onvolledige inschrijvingen worden 

dus niet meegerekend in het totaal aantal inschrijvingen tot dusver. Mensen die aangeven per overschrijving te betalen, worden wél meegerekend. Vaak valt 

het voor dat mensen eerst aangeven via online banking te betalen, dit halverwege afbreken en opnieuw inschrijven maar dan per overschrijving. Zij 

verschijnen bijgevolg twee keer in de Excel lijst, maar worden in het aantal inschrijvingen op alumninet slechts één keer meegerekend. Dat is de verklaring 

waarom er soms meer namen in de Excel lijst staan dan dat er staat aangegeven op de activiteitspagina op Alumninet.  

De mensen uit het voorbeeld op de volgende pagina worden dus NIET meegerekend bij de inschrijvingen voor de activiteit. Om zeker te zijn dat deze mensen 

toch niet willen komen, is het vaak aangeraden om hen nog eens een e-mail te sturen om hen duidelijk te maken dat zij voorlopig niet zijn ingeschreven.  
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PayerEmail is het e-mailadres dat je kan gebruiken om verdere communicatie te sturen. Wanneer je een week voor de activiteit een herinneringsmail wil 

sturen naar alle deelnemers, kan je deze lijst simpelweg selecteren als mailinglist.  

participantFirstName en participantLastName: dit (en dus niet payerFirstName en payerLastName) is de naam van de deelnemer die zich heeft ingeschreven. 

Ook al schrijven verschillende mensen zich samen in, het systeem zal dit zo verwerken dat elke persoon een afzonderlijke regel heeft in de Excel lijst. In dat 

geval is de payerFirstName en payerLastName wel dezelfde, maar die mag je dus negeren.  

participantStatus geeft ten slotte aan of de ingeschrevene al dan niet betalend lid is van een alumnikring van de KU Leuven. Op basis daarvan wordt 

uiteraard ook het tarief voor de activiteit bepaald.  
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Verkies je om online bij te houden wie al betaald heeft, zodat alle medewerkers van jou kring op één plaats alle informatie kunnen vinden? Dat kan! Log om 

te beginnen wederom in als admin (zie pagina 3) en selecteer bij ‘inhoud’ het tabblad ‘inschrijvingen’.  

 

Vul bij ‘Zoeken’ de naam in van de 

persoon van wie je de betalingsgegevens 

wil updaten. 

Klik vervolgens op de persoon en activiteit 

waarvan je de gegevens wil actualiseren.  

 

Let op! Alle inschrijvingen van alle 

activiteiten (ook andere kringen) staan 

hier. Begin dus zeker niet met hier random 

dingen te wijzigen!  
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Scroll naar onderaan de pagina. Bij ‘betalingsstatus’ is er een dropdown menu dat je kan wijzigen. De status van een persoon die betaald heeft via 

overschrijving en waarvan zijn betaling gecontroleerd is, kan dus gewijzigd worden van ‘overschrijving’ naar ‘betaald’. In de Excel lijst (zie pagina 11 en 

volgende) zal de status voortaan ook als ‘betaald’ verschijnen. 

 

 


