Mijn Laatste Wil
Coöperatie Laatste Wil maakt voor het aanmelden als lid gebruik van een apart gedeelte
op de website. Op dit aparte gedeelte, ‘Mijn Laatste Wil’, vindt u een inschrijfformulier. U
vult uw gegevens in en wordt opgenomen in het ledenbestand. Dit ledenbestand is alleen
toegankelijk voor het bestuur van Coöperatie Laatste Wil en wordt niet aan derden
verstrekt.
Via Mijn Laatste Wil kunnen leden tevens op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen rond de autonome route en met elkaar in gesprek komen. Voor Mijn
Laatste Wil is inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Elk lid wordt
deze mogelijkheid geboden; elk lid kan naar eigen wens meer of minder actief zijn via
Mijn Laatste Wil.
In dit document beschrijven we:
1. Hoe u op Mijn Laatste Wil terecht komt
2. Hoe u zich kunt aanmelden voor Mijn Laatste Wil
3. De functionaliteiten van Mijn Laatste Wil:
a. Uw lidgegevens beheren
b. Privéberichten versturen
c. Evenementen
d. Contact opnemen met Coöperatie Laatste Wil
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Naar Mijn Laatste Wil

Als u zich wilt aanmelden als lid van Coöperatie Laatste Wil, klikt u op de website
www.laatstewil.nu op de knop ‘Aanmelden LW’, rechts van de tekst. Een nieuw scherm of
tabblad wordt geopend.
Heeft u zich al aangemeld en wilt u inloggen op Mijn Laatste Wil, klikt u op ‘Mijn LW’. Ook
nu wordt een nieuw scherm of tabblad geopend; u kunt inloggen met de eerder gekozen
gebruikersnaam en het wachtwoord.
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Aanmelden Mijn Laatste Wil
Klikt u op de knop ‘Aanmelden LW’, dan opent zich Mijn Laatste Wil. Voor het
inschrijfformulier klikt u in het menu op ‘Lid worden’. Het inschrijfformulier verschijnt:

De velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
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U kiest zelf een login en wachtwoord, uiteraard staat het u vrij al dan niet gebruik te
maken van de functionaliteiten na inloggen.
In verband met administratiekosten innen wij het lidmaatschapsbedrag alleen
automatisch.
Onder het kopje ‘Overig’ geeft u aan welke rol u wilt spelen binnen Coöperatie Laatste
Wil:
-

Actief: ik ben ermee akkoord dat het bestuur mij benadert voor ondersteuning
Reactief: indien gewenst zal ik zelf contact met het bestuur opnemen
Passief: houdt mij op de hoogte maar verwacht geen concrete ondersteuning van
mijn kant

Bij expertise kunt u aangeven op welk(e) gebied(en) u kennis of ervaring heeft.
Afhankelijk van de door u gekozen rol kan het bestuur contact met u opnemen als
specifieke kennis of ervaring vereist is.
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Functionaliteiten Mijn Laatste Wil
Mijn Laatste Wil biedt leden een aantal functionaliteiten. Deze functionaliteiten zijn alleen
beschikbaar als een lid ingelogd is. Via het menu kunt u alle functionaliteiten bereiken:

Uw lidgegevens beheren
Op deze pagina kunt u de door u ingevulde gegevens bij het aanmelden bekijken en
wijzigen (in de afbeelding zijn de velden leeggemaakt, deze zijn gevuld als u de pagina
bekijkt).
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-

Gegevens: hier vindt u het de gegevens uit het eerste gedeelte van het
inschrijfformulier, zoals contactgegevens, geboortedatum en rekeningnummer.
Overig: u kunt hier de door u gewenste rol en ingevulde expertise wijzigen.
Login: hier kunt u uw inlognaam en wachtwoord aanpassen.
Facturen: de aan u verzonden facturen en de status kunt u hier inzien.
Activiteit: een logboek waarin u kunt zien wanneer u ingelogd bent, een bericht
heeft verstuurd of heeft gereageerd in het forum.

Evenementen
Onder het menu-item ‘Evenementen’ vindt u de door Coöperatie Laatste Wil
georganiseerde bijeenkomsten, lezingen en congressen. U kunt per evenement het
programma bekijken en zich inschrijven.

Bij het inschrijven voor een evenement worden uw lidgegevens automatisch ingevuld. Als
aan een evenement kosten verbonden zijn, worden deze automatisch van uw rekening
afgeschreven.

Contact opnemen met Coöperatie Laatste Wil
Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Coöperatie Laatste
Wil. Dat kan via het formulier op de website of Mijn Laatste Wil, of via onderstaande
gegevens.

Coöperatie Laatste Wil
Cattenbroekerdijk 4
3446 HA Woerden
06 - 225 76 007
post@laatstewil.nu
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