
Hoe werkt inschrijven in onze nieuwe ledenadministratie? 
 

 

1. Maak je account aan.  

Dit kan vanuit de welkomstmail die je van ons hebt ontvangen. Deze krijg je als je eerder bij ons 

getraind of gespeeld hebt.  

Geen welkomstmail gekregen? Ga dan naar https://debvs.gotgrib.nl/auth/login  

Daar kun je al je gegevens invullen en daarmee kun je aan de slag. 

 

2. Ga naar de shop in het ledenportaal  

Inschrijven voor de trainingen gaat via je laptop, niet via de app). De link daarvan is: 

https://debvs.gotgrib.nl/shop 

 

3. Selecteer het abonnement dat je wilt afsluiten.  

Je kunt kiezen uit ‘zomertrainingen 1x per week’, ‘jeugdtrainingen Fanatics’, enzovoort. Kies daar hoe 

je wilt trainen in de zomer.  

 

4. Kies je niveau.  

Als je het abonnement geselecteerd hebt, kun je ook je ‘niveau’ kiezen. Op welk niveau wil je trainen. 

Vervolgens kun je de dag en tijd kiezen waarop je wilt trainen. Als je die gekozen hebt, ga je door 

naar de betaling.  

 

5. Betaling gaat via iDEAL.  

Na je inschrijving opent het iDEAL scherm en doe je de betaling. Na betaling is je inschrijving ook 

definitief.  

 

  

https://debvs.gotgrib.nl/auth/login
https://debvs.gotgrib.nl/shop


Scramble 
Heb je niet direct gekozen voor meedoen aan de scramble, maar wil je wel gebruik maken van de 

korting van leden? Dan kun je gebruik maken van de kortingscode. Deze vind je in de 

bevestigingsmail van je inschrijving voor de zomertrainingen.  

Zomeravond Beachcompetitie 
Inschrijven voor de zomeravond competitie doe je via de pagina op onze site: 

www.beachvolleybalschool.nl/competitie. Hier kun je alle gegevens invullen. De betaling doe je via 

iDEAL.  

 

Funtoernooien en veldhuur 
De inschrijving voor de funtoernooien gaat ook via onze ledenadministratie. Binnenkort krijg je hier 

alle informatie over. Heb je al ingeschreven voor het volgende toernooi, dan blijft die inschrijving 

natuurlijk gewoon staan.  

Online veldhuur voor onze buitenvelden (bij The Hub en later op het strand), kan via de app. Je klikt 

daar op faciliteiten → veldhuur The Hub en selecteert de datum en tijd van je keuze. Je kunt direct 

reserveren. Afrekenen gaat met iDEAL. 

 

 

 

http://www.beachvolleybalschool.nl/competitie

