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1. Waarom deze VCT-MVA Ledenportal?  
 

De VCT-MVA Ledenportal is opgezet om onze leden informatie te geven over allerlei zaken die de 

leden direct aangaan, zoals clubevenementen, detailinformatie over de tarieven van het vliegen met 

clubtoestellen, de facturen, en geldigheidsdata van LPE, Brevet en Medical. 

De leden kunnen nu zelf wijzigingen aanbrengen in deze administratie zoals b.v. adreswijziging, 

nieuwe geldigheidsdatum Brevet. Verder kunnen leden zich straks ook aanmelden voor 

clubevenementen. 

2. Welke gegevens staan hierin?  
 

De VCT-MVA Ledenportal is gekoppeld met de ledenadministratie. Hierin zijn jouw 

persoonsgegevens opgenomen (naam, geboortedatum en geslacht), alsmede 

communicatiegegevens (adres, telefoon, mobiel, e-mail), e-mail portaltoegang, en sociale netwerken 

(Twitter, LinkedIn, Facebook; nu nog niet gevuld). 

Verder zijn er MVA-gegevens opgenomen (taken, lidmaatschap, LPE, Brevet, Medical, 

contributiefacturen, vliegfacturen). 

3. Hoe kan ik inloggen? 
 

Je ontvangt een uitnodiging per e-mail voor de toegang tot de ledenportal: 

 

Klik op de link in de e-mail om je wachtwoord in te stellen, het volgende scherm verschijnt: 



 

Je vult twee keer een wachtwoord in en klikt op ‘Aanpassen’. Het volgende scherm verschijnt: 

 

Klik op OK. 

Het is handig om het adres van de ledenportal https://leden.vliegclubteuge.nl bij je favorieten op te 

slaan.  

Het volgende scherm verschijnt: 

https://leden.vliegclubteuge.nl/


 

Na het inloggen zie je bovenaan onder ons logo 6 hoofdtabbladen: Mijn VCT, Clubinfo, Veiligheid, 

Regelgeving, Vloot en Activiteiten.  

4. Mijn VCT 
 

Je ziet in het eerste hoofdtabblad Mijn VCT weer een onderverdeling in subtabbladen staan: Mijn 

taken, Mijn lidmaatschap, LPE, Bewijs van Bevoegdheid, Medical, Contributiefacturen en 

Vliegfacturen. Mijn taken, LPE, Bewijs van Bevoegdheid en Medical worden niet meer gebruikt. 

De contributiefacturen van je lidmaatschap en de vliegfacturen kun je hier wel blijven raadplegen. 

 

Voor het verlengen van je Bewijs van Bevoegdheid, Medical en LPE kun je hier de informatie vinden. 

http://www.vliegclubteuge.nl/images/mva/docs/211229_Wijziging_indienen_SEP_MED_LPE.pdf


a. Persoonlijke gegevens wijzigen 

 

 

Klik op de knop Mijn gegevens wijzigen. 

 

 

 

Het bovenstaande scherm verschijnt dan. Door rechtsboven bij Acties te klikken op ‘Aanpassen’, 

verschijnt het wijzigingsscherm. Nadat een of meerdere gegevens gewijzigd zijn klikt u op de knop 

‘Aanpassen’ onderin, het gebruikersverificatiescherm verschijnt dan. Vul uw wachtwoord in en klik 

op Verifieer.  



 

5. Clubinfo 
 

Bij tabblad Clubinfo staat informatie voor leden. 

 

In submenu Flight Schedule Pro is een link naar Flight Schedule Pro opgenomen. 

6. Veiligheid 
 



Bij menu Veiligheid staat informatie over vliegveiligheid en het melden van voorvallen. 

7. Regelgeving 
 

Bij menu Regelgeving staat informatie over de EU regelgeving. 

8. Vloot 
 

Bij menu Vloot staan gegevens over de clubvliegtuigen: 

 

9. Activiteiten 
 

Op tabblad Activiteiten staat een overzicht hiervan: 



 

Klik b.v. op Clubvlucht Mini: 

 

Door op de activiteit te klikken kunt u zich aanmelden: 

 



Datum en uw naam zijn reeds ingevuld, door op Inschrijven te klikken meldt u zich aan. 

U ontvangt een e-mail ter bevestiging.  



 


