
Cartouche-online: een paar tips 
 

Je persoonlijk profiel 

 

1. Log vanaf de homepage van de Cartouche-site in met je inlognaam en wachtwoord.  

Het adres van de website is www.hc-cartouche.nl 

 
(Als je geen inlognaam en wachtwoord hebt ontvangen, of je bent ze kwijt of vergeten, stuur een       
mail naar lisa@hc-cartouche.nl) 

 

 

 

2. Na inloggen kom je op de startpagina, het zogenaamde ‘Dashboard’, en daar zie je 

vervolgens je eigen gegevens staan en die van jouw team en overige familieleden bij 

Cartouche.  
 

3. Kies “Profiel” 

 

 

4. Je komt nu in een onderstaand scherm, waarin je verschillende gegevens kan wijzigen. 

Controleer of jouw gegevens kloppen, want deze gegevens worden door Cartouche en 

Cartouche-leden gebruikt, bijvoorbeeld voor het versturen van de contributienota of het 

ontvangen van de nieuwsbrief of Cartouche Magazine. 

 

http://www.hc-cartouche.nl/
mailto:lisa@hc-cartouche.nl


 
5. Kloppen de gegevens niet, dan kun je de gegevens aanvullen of verbeteren. Je kunt 

bijvoorbeeld je mailadres en je mobiele telefoonnummer aanpassen of toevoegen, maar 

je kan ook een foto aan je profiel koppelen. Vergeet niet om op ‘bewaar’ te klikken als je 

klaar bent. 

Let op: voor het wijzigen van je huisadres moet je een mail sturen naar 

ledenadministratie@hc-cartouche.nl 

 

6. Jouw profiel is voor iedereen bij Cartouche te zien. Kies daarom een leuke foto waar jij 

en je ouders zich niet voor hoeven te schamen 

 
7. Instellingen automatische incasso contributie: Bij Ik > Incassomachtiging kunt u de 

gegevens voor de automatische incasso invullen en opslaan. 

 
Het Dashboard: bijvoorbeeld aanmaken of wijzigen van een wedstrijdverslag 

 

1. Vanuit het Dashboard kan je heel veel opties kiezen. Wij lichten nu even toe hoe je een 

wedstrijdverslag kan toevoegen, omdat wij het leuk vinden als zoveel mogelijk teams 

een verslag schrijven na afloop van hun wedstrijd. 

2. Vanaf je Dashboard kies je de optie ‘Team’ en vervolgens ‘Verslag invoeren’, zie 

hieronder. 
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3. Je komt dan in onderstaand scherm en daar kan je per gespeelde wedstrijd een verslag 

toevoegen. 

 

 

 

4. Let op: je verslag is ook op het openbare deel van de Cartouche site te zien en te lezen. 

Schrijf dus geen gekke of lelijke dingen over de tegenstander, de scheids of je 

teamgenootjes! 

5. De vele mogelijkheden van het Dashboard wijzen zich verder in principe vanzelf en wij 

wensen je dan ook veel plezier met het verder ontdekken van de mogelijkheden.  

Mocht je vragen of tips hebben, dan staan de systeembeheerders van Cartouche 

natuurlijk voor je klaar. Je kan een mailtje sturen naar webmaster@hc-cartouche.nl 
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