
Digitale Logboek Tutorial 

1. Ga naar de site: www.dwvhardboard.nl* en 

2. klik op de surfdag waar je naar toe gaat via de agenda op de homepage.  

3. Klik dan op logboek invullen aan de rechterkant van de pagina. Je komt nu op een pagina waar al het 

materiaal van hardboard te vinden is.  

4. Klik hier al het materiaal aan dat je die dag meeneemt/hebt meegenomen, ook als je het niet hebt 

gebruikt.  

5. Klik op opslaan links of op sla de businhoud op onder aan de pagina om naar de volgende stap te 

gaan. Je komt nu in een overzicht van de vaardagen: 

 

6. Zoek hier de juiste vaardag op en klik dan op we hebben gebruikt, nu zie je alle mensen die die 

vaardag mee waren.  

7. Sleep de persoon naar het materiaal dat hij/zij heeft gebruikt**: 

 

 

 

 

 

8. Als alle gebruikers zijn toegevoegd aan het materiaal dat ze die dag hebben gebruikt klik je op 

helemaal klaar. Zo simpel is het! 

Ongewone gebeurtenis: 
Mocht er iets fout gaan bij het invullen of je weet niet precies hoe iets moet worden verwerkt, geef dan een 

duidelijke omschrijving hiervan in het opmerkingen veld of stuur een mailtje naar de betreffende 

materiaalcommissaris: 

Windsurfen:  windsurfcommissaris@dwvhardboard.nl 
Kitesurfen: kitesurfcommissaris@dwvhardboard.nl 
  

Meer dan 1 dag surfen / trippen: 
Vul het digitale logboek normaal in en meld in het opmerkingen veld hoeveel dagen er gesurft is.  
 

Schade 
Wanneer je schade vaart is het de bedoeling dat je dit meldt volgens het stappenplan: 
1.       Vermeld de schade via de schade meld knop of stuur een mailtje naar schade@dwvhardboard.nl 
2.       Schrijf de schade op het whiteboard 
3.       Naar de kelder ermee! (tenzij het een board is en er ding stick op kan) 
 
*Ben je in de acco, log dan in met: 
Gebruikersnaam: Accomolaptop 
Wachtwoord: Accomolaptop                      (Let op de hoofdletter!) 
 
**In sommige browsers werkt het slepen niet goed, het slepen werkt in ieder geval met de gebruikers aan de zijkant in 
Mozilla Firefox en Chrome. 
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