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1. Account aanmaken en beheren op inschrijvingstool 

 

1.1. Account maken 

 

1. Ga naar de URL https://equclub.equicty.com. 

2. Klik op de tab "Sign Up". 

3. Je kan ervoor kiezen om te registreren via je Facebook account, Google account of 

door gewoon een mailadres en paswoord in te geven. 

 

4. Geef vervolgens de ontbrekende gegevens in.  

• Vergeet bij de geboortedatum niet het juiste jaar te kiezen (niet het huidige jaar 

laten staan). 

• Kies de taal "Dutch" om het platform straks in het Nederlands te zien. 

• "Company information" en "Bank information" kan je gewoon leeg laten. 

• Vergeet aan het einde van het formulier het vinkje voor het goedkeuren van de 

voorwaarden niet aan te vinken. 
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5. Als je alle gegevens hebt ingevuld, zal je gevraagd worden om je mailadres te 

verifiëren. Er wordt een mail aan je verzonden, waarin je op een link moet klikken. 

• Soms komt deze mail toe bij je spam of ongewenste mail. Check deze dus zeker 

als de mail na enkele minuten nog niet is toegekomen. 



 
 
 

 

6. Je account is nu klaar, maar moet nog worden toegewezen aan de manege. Klik 

hiervoor op "Account toevoegen" en kies onze club in de lijst. Begin met het typen 

van "Manege Sint-Jorishoeve" en onze manege verschijnt automatisch in de 

keuzelijst. 

 



 
 
 

 

 
 

 

7. Je ziet nu dat de account "Pending" is. Dat wil zeggen dat de manege je account moet 

activeren alvorens je kan starten met je in te schrijven voor lessen. Je krijgt een 

bericht als je account geactiveerd is. 



 
 
 

 

 

1.2. Accountgegevens wijzigen (behalve mailadres) 

 

1. Ga naar de URL https://equclub.equicty.com. 

2. Meld je aan op je account en klik op het logo van onze club. 

 

3. Klik op “Mijn profiel”. 
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4. Klik onderaan op “Bewerk”. 

 

5. Maak de nodige aanpassingen en klik onderaan op “Opslaan”. 



 
 
 

 

 

1.3. Mailadres wijzigen 

 

Let op! Onderstaande instructies gelden enkel wanneer je je niet via Facebook of Google 

aanmeldt. Als je je inlogt via Facebook of Google, pas dan het mailadres aan via je 

Facebook of Google account. 

Omdat je mailadres ook je gebruikersnaam is om in te loggen, kan je het mailadres van 

je account niet wijzigen. Je kan wel een nieuwe account maken met het nieuwe 

mailadres.  

Als je dit wil doen, maak dan een nieuwe account aan volgens de instructies in 1.1 en 

vraag vervolgens de manege via info@sint-jorishoeve.be om de nodige acties te nemen 

om je aan de juiste lessen toe te voegen en je oude account uit de manege te schrappen. 

 

1.4. Account verwijderen 

 

Als je je account wil verwijderen, stuur hiertoe een mail naar info@sint-jorishoeve.be.  

Merk op dat je account wel nog blijft bestaan als je via EquClub ook een account hebt op 

andere ruiterclubs. Je wordt dan enkel gewist uit onze manege. Wil je je volledig uit het 

systeem laten verwijderen, moet je ook de andere clubs aanspreken. 

Merk tevens op dat je hiermee enkel je eigen account verwijderd. Verbonden accounts 

blijven bestaan (zie 1.6). Wil je de verbonden account van b.v. je kind ook wissen? Meld 

je dan aan in de inschrijvingstool met de andere account en volg ook voor deze account 

de stappen om deze te verwijderen. 

 

1.5. Paswoord vergeten? 
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Let op! Onderstaande instructies gelden enkel wanneer je je niet via Facebook of Google 

aanmeldt. Kan je je niet meer aanmelden via Facebook of Google, volg dan de instructies 

van Facebook of Google om je account te herstellen. 

1. Klik op de inlogpagina op “Don’t remember your password”. 

 

2. Geef je mailadres op en klik op “Send e-mail”. 

 

3. Je zal na enkele ogenblikken een mail ontvangen, waarin je moet klikken op een 

link om je paswoord opnieuw in te stellen.  

• Soms komt deze mail toe bij je spam of ongewenste mail. Check deze dus 

zeker als de mail na enkele minuten nog niet is toegekomen. 



 
 
 

 

4. Nadat je op deze link klikt, kom je op een pagina waar je je nieuw paswoord kan 

instellen. 



 
 
 

 

5. Daarna kan je weer gewoon inloggen op je account. 

 

1.6. Meerdere accounts via 1 inlog 

 

In de inschrijvingstool heb je de mogelijkheid om te wisselen van profiel. Welke accounts 

met elkaar verbonden zijn wordt ingesteld door de manege. Contacteer de manege via 

info@sint-jorishoeve.be als je b.v. de account van je kind aan je eigen account wil 

toevoegen, of de account van je 2e kind bij deze van je 1e kind. 

Merk op dat je dus verschillende accounts moet aanmaken, 1 per persoon. Dit kan helaas 

niet met hetzelfde mailadres, dus je hebt per account een mailadres nodig. Heb je dit 

momenteel nog niet, kan je bv. een gratis gmail of hotmail account aanmaken, waarbij je 

dan instelt dat alle mails automatisch doorgestuurd worden naar je huidige mailadres. 

Je kan in de inschrijvingstool daarna als volgt wisselen tussen je accounts: 

1. Meld je steeds aan met je hoofdaccount, waaraan de andere accounts verbonden 

zijn. 

2. In de inschrijvingstool kan je vervolgens klikken op “Verbonden profielen” onder 

het pijltje naast je naam. 
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3. Klik vervolgens op het icoontje van het lopende mannetje naast de naam van de 

persoon naar wiens account je wil wisselen. 

 

  



 
 
 

2. Inschrijven voor een les 

 

2.1. Vaste plaats 

 

Contacteer hiervoor de manege via info@sint-jorishoeve.be. De manege zal dan samen 

jouw zorgen voor de inschrijving voor alle lessen van een lesuur. 

 

2.2. Inschrijving voor een individuele les 

 

Via de inschrijvingstool kan je je, al dan niet naast je vaste plaats, inschrijven voor een 

individuele les. B.v. als je eens een extra keer wil komen rijden, of als je aan een 

springles of wandeling wil deelnemen. 

 

1. Ga naar de URL https://equclub.equicty.com. 

2. Meld je aan op je account en klik op het logo van onze club. 

3. In de kalender die je op het scherm ziet, ga je naar de gewenste les. Merk op: Op 

dagen waarop meer dan 1 les plaatsvinden, moet je klikken op “More” om alle 

lessen te zien. 
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4. Klik op de les en kies “Boek”. Je ziet hier ook hoeveel vrije plaatsen er nog zijn in 

de les (b.v. 6/10 wil zeggen dat er nog 6 van de 10 plaatsen vrij zijn). 

• Merk op dat je hier enkel kan inschrijven voor lessen van je eigen 

lesniveau. Klopt het lesniveau dat in het systeem aan jou is toegewezen 

niet, neem dan contact op met de manege via info@sint-jorishoeve.be.  

• Ook is er een minimumleeftijd voor elke les cfr. reglementering. Standaard 

is dat 8 jaar, voor de hippische begeleiding 7 jaar, voor de springlessen 10 

jaar en voor wandelingen 12 jaar. 
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5. Kies of je met manegepaard of eigen paard zal deelnemen. In het geval je “Eigen 

paard” selecteert moet je ook aangeven of dit met een pensionpaard of paard van 

buitenaf is. 

 

Merk op: Indien het om een wekelijkse les gaat, staan rechts alle lesdatums. De 

les die jij aangeklikt had staat al gekozen, dus geen actie benodigd. 



 
 
 

 

6. Klik op “Volgende” en vervolgens op “Bestel nu”. De betaling wordt gewoon op de 

lesdag in de kantine vereffend cfr. de reglementering. 

 

 

 

7. Klik rechtsboven op het winkelmandje. Klik op “Bestel nu” onderaan het lijstje. 



 
 
 

 

8. Klik vervolgens nogmaals op “Doorgaan” onderaan het winkelmandje. 

 

9. De inschrijving is nu voltooid en je kan klikken op “Close”. Eventueel kan je op 

“Details” klikken om nog even een overzicht te zien van je boekingen. 

 

 

  



 
 
 

3. Deelname met eigen paard of manegepaard wijzigen 

 

3.1. Voor vaste plaats 

 

Contacteer de via info@sint-jorishoeve.be. De manege zal dan je vaste plaats wissen en 

samen met jou opnieuw zorgen voor de inschrijving voor alle resterende lessen. Voor 

eigen paard moet je ook vermelden of het om een pensionpaard of paard van buitenaf 

gaat. 

 

3.2. Voor 1 les 

 

Annuleer de les volgens de instructies in 4.1 en schrijf je vervolgens weer in volgens de 

instructies in 2.2. 
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4. Uitschrijven voor een les 

 

4.1. Uitschrijven voor 1 les 

 

1. Ga naar de URL https://equclub.equicty.com. 

2. Meld je aan op je account en klik op het logo van onze club. 

3. Rechts op het scherm zie je je agenda. Klik hier op de les die je wil afzeggen en 

klik vervolgens op “Annuleren”. 

• Merk op: Je kan ook voor een maandweergave kiezen zodat je ook je 

lessen verder in de toekomst ziet. 
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4. Klik op “OK”. 

 

 

4.2. Vaste plaats stopzetten 

 

Wil je je vaste plaats in een les stopzetten, neem dan contact op met de manege via 

info@sint-jorishoeve.be. Vermeld het hierbij zeker als je wel jezelf nog sporadisch wil 

kunnen inschrijven voor een les, want dan moet je lesniveau wel ingesteld blijven. 

Om je account te wissen, bekijk hoofdstuk 1.4. 
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5. Ingepland zijn als vrijwilliger 

 

De vrijwilligersplanning houden we niet bij in de inschrijvingstool. Hou dus goed je sms-

berichten en mails in de gaten, want de lesgever of organisator zal je hierop berichten 

wanneer je verwacht wordt. Zie voor meer informatie hierover ons reglement. 

Wil je je afmelden als vrijwilliger, kan je dus ook gewoon terecht bij de lesgever van de 

les waarvoor je komt helpen of organisator van de activiteit. 

 

 

 

  



 
 
 

6. Overgang naar hoger lesniveau 

 

Eerst en vooral moet je natuurlijk de nodige vaardigheden verworven hebben om mee te 

kunnen in het hogere lesniveau. Daartoe moet je je lesgever vragen om een 

voortgangsfiche in te vullen, waarop alle onderdelen in orde moeten zijn. 

• Hipp. begeleiding / Introd. tot paardrijden > Beginner 

• Beginner > Halfgevorderde 

• Halfgevorderde > Halfgevorderde met mogelijkheid Springen A 

• Halfgevorderde > Gevorderde met mogelijkheid Springen A of Halfgevorderde 

met mogelijkheid Springen A > Gevorderde met mogelijkheid Springen a 

• Gevorderde met mogelijkheid Springen A > Gevorderde met mogelijkheid 

Springen B 

Om te kunnen deelnemen aan de wandelingen moet je min. het niveau Halfgevorderde 

hebben. Er kunnen eveneens wandelingen zijn waarvoor gevraagd wordt min. het niveau 

Gevorderde te hebben. 

Als de voortgangsfiche ingevuld is, kan de lesgever aan de verantwoordelijk persoon van 

de manege vragen het nodige te doen. Deze zal 

• Je lesniveau aanpassen in de inschrijvingstool 

• Indien je een vaste plaats hebt zal hij je per mail een overzicht bezorgen van de 

lesuren van het hogere niveau waar nog mogelijkheid is tot het krijgen van een 

vaste plaats. Als je hieruit het uur hebt gekozen zal hij je vaste plaats omzetten in 

de inschrijvingstool.  



 
 
 

7. Inschrijven voor activiteiten 

 

Inschrijven voor activiteiten kan niet via de inschrijvingstool, maar de inschrijvingswijze 

wordt via de website in de activiteitenkalender uitgelegd, samen met andere info over de 

activiteit. Soms zal het voldoende zijn een mailtje te sturen ter inschrijving, voor andere 

activiteiten zal je met een online formulier kunnen inschrijven. 

 

  



 
 
 

8. Verzekering aanvragen 

 

Het aanvragen van verzekeringen kan niet via de inschrijvingstool, maar op de website 

vind je, tegelijk met andere info over de verzekering, de link naar het online 

aanvraagformulier. 

  



 
 
 

9. Jassen van de manege bestellen 

 

Het bestellen van jassen kan niet via de inschrijvingstool, maar op de website vind je, 

tegelijk met andere info over de kledingstukken, de link naar het online bestelformulier. 

  



 
 
 

10. Fotoalbums bekijken 

 

Je kan onze fotoalbums bekijken op onze website. Hiertoe moet je je inloggen met een 

algemene gebruikersnaam en paswoord.  

 

Dit paswoord wordt op regelmatige basis door de manege aangepast en per mail 

rondgestuurd, zodat de fotoalbums steeds enkel te zien zijn voor ruiters en ouders van 

de manege. 

Opdat wij het paswoord per mail ook naar jou kunnen opsturen, is het noodzakelijk dat 

je je registreert op de inschrijvingstool zodat je mailadres aan onze mailinglijst kan 

worden toegevoegd. 

 


