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In deze handleiding 

Fijn dat je LAPP wilt gebruiken. Hieronder vind je een kort stappenplan om digitaal leden in 
te voeren. Heb je praktische vragen over hoe je het formulier invult? Dan kan je terecht bij 
Marco Tegelaar, via marco.tegelaar@natuurpunt.be of 0498 93 36 89. De ledenadministratie 
volgt de nieuwe leden op: ledenadministratie@natuurpunt.be of 015 29 72 17. 

Aan de slag 

1. Zorg voor een apparaat met een stabiele internetverbinding. Dit kan een computer, tablet 
of smartphone zijn. 

 2.    Surf naar https://www.natuurpunt.be/lapp. 

 3.   Log in met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als op de vrijwilligerssite. 
(Dat test je het best op voorhand al eens). 
 

 

https://www.natuurpunt.be/lapp
https://www.natuurpunt.be/lapp


 

Het ledenwervingsformulier instellen 

4. Ingelogd? Dan krijg je het volgende scherm te zien: 

  

5. Bij “Activiteit” kan je aangeven waar je het lid geworven hebt. Let op: de activiteit moet 
vooraf bekend zijn en in het datasysteem ERP staan. In de praktijk is dat veld 
momenteel enkel van toepassing op ledenwerving bij bezoekerscentra. In alle andere 
gevallen mag dit veld leeg blijven.  

6. Vul bij “Afdeling” de naam van je afdeling in. Is de ledenwerfbonus van 20 euro van 
toepassing, dan wordt die automatisch toegekend. Het is dus belangrijk om dit veld 
correct in te vullen. 

 7.   Is alles juist ingevuld? Klik dan op “MAAK NIEUW WERVINGSFORMULIER AAN”. 

  

  

 

  
 
 

 

 



 

Het nieuwe lid registreren 

8. Je ziet nu het wervingsformulier (zie afbeelding hieronder). Vul dit nauwkeurig in met de 
gegevens van het nieuwe lid. Bij “Postcode” wordt automatisch de woonplaats gezocht. 
De database kent alleen de hoofdgemeente, dus geen deelgemeente. Alle velden met 
een * zijn verplicht. 

 

  

  

9. Vink het vakje “welkomstpakket gekregen” aan als je het nieuwe lid het welkomstpakket 
direct geeft. Vink je dat vakje niet aan, dan stuurt de ledenadministratie het 
welkomstpakket na. 
Als je een welkomstpakket geeft, vink dan ook het vakje ‘”Natuur.blad gekregen” aan. 
Per seizoen is er één uitgave. Het is belangrijk dat je aangeeft welke editie van het 
Natuur.blad in het welkomstpakket zit, zeker als het niet de laatste uitgave is. De 
ledenadministratie kan het meest recente Natuur.blad nog opsturen als dat nodig is. 

 

  

 



 

De betaling  

10.   Kies de betaalwijze. Er zijn drie mogelijkheden: 

1) Domiciliëring: 
Vul het IBAN-nummer in en klik op ‘Ja, ik word lid van Natuurpunt’. Nu 
krijg je een scherm waarbij het nieuwe lid akkoord moet gaan. Bevestig 
hier de domiciliëring. Je hoeft verder geen actie te ondernemen. 
Domiciliëring heeft onze voorkeur. Dat levert de minste administratie op 
voor Natuurpunt en voor het nieuwe lid. 

2) Online betaling: 
Betalen met Bancontact verloopt via de QR-code die het nieuwe lid moet 
scannen met zijn of haar smartphone. Verschillende apps komen 
daarvoor in aanmerking, zoals Payconiq of de app van hun eigen bank. 
Selecteer de betaalwijze ‘Online’ en klik op ‘Ja, ik word lid van 
Natuurpunt’. Op het volgende scherm klik je op het logo van Bancontact 
(zie rode pijl in de afbeelding hieronder).  

  

 



 

 

Daarna volgt de QR-code als in de afbeelding hieronder. Het nieuwe lid scant de 
code vanaf zijn eigen smartphone. Als de betaling gelukt is, krijg je nog een 
bevestiging. Betalen met VISA, Mastercard of Bancontactkaart gaat momenteel 
niet, tenzij het nieuwe lid digitaal kan tekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Cash: 
Vink Cash aan en klik op ‘Ja, ik word lid van Natuurpunt’. Schrijf het 
contante geld na de activiteit over op BE26 0000 0009 9929. Deze optie 
levert de meeste administratie op. Dat is dus de laatste optie. 

 

11.   Natuurpunt is weer een nieuw lid rijker. Bedankt! Het nieuwe lid krijgt automatisch een 
bevestiging met lidnummer per e-mail. 

 

 


