
 

Koninklijke Fanfare Strijd naar Eendracht - Testelt 

Handleiding voor gebruik reservatie-module op hun website 

 

1. Inleiding 
Deze handleiding beschrijft de werkwijze en de mogelijkheden en beperkingen gangbaar in de 

reservatiemodule beschikbaar op de website “www.sne.be”. 

De module is oproepbaar via de menuoptie “Reservaties” en kan bruikbaar zijn voor reservaties van 

verschillende evenementen, zowel zuiver interne fanfare-evenementen als evenementen voor het 

grote publiek.  

Het openstellen van een activiteit voor reservatie is tijdsgebonden. Het aantal beschikbare 

activiteiten waarop men zich kan inschrijven varieert bijgevolg van tijdstip tot tijdstip.  Evenzo kan op 

een bepaald moment geen reservatie mogelijk zijn. 

Voor elke reservatie is het noodzakelijk om zijn naam op te geven. Voor de zuiver interne fanfare-

activiteiten dient dit een als muzikant gekende naam te zijn. 

In deze verder handleiding wordt de werking verder geïllustreerd d.m.v. van een fictieve persoon 

met naam “Peterke Peters”. 

2. Oproep reservatie-module 
De module is oproepbaar via de menuoptie “Reservaties”. 

3. Geen openstaande reservaties 
Indien er bij oproep geen activiteiten openstaan ter reservatie, bekomt men dit scherm. 

 



In dat geval zal men niet verder kunnen  gaan binnen de reservatiemodule.  Het gebruik van de knop 

“Verder” zal enkel leiden tot de boodschap om een naam in te geven of volgend scherm : 

 

U kan de module beter op een later tijdstip opnieuw aanroepen.   

4. Jeugdbandkamp 
Inschrijven voor het jeugdbandkamp is mogelijk indien dit vermeld staat in de lijst van beschikbare 

activiteiten. 

 

Het jeugbandkamp is een interne activiteit bijgevolg enkel openstaand voor personen geregistreerd 

als zijnde muzikant bij de Jeugdband zelf. Dit wordt gechecked a.h.v. een correcte opvulling van de 

naam.  De naam dient opgegeven als <Familienaam Voornaam>, beide namen beginnend met 

hoofdletter.  Voldoet de naam hier niet aan of is de opgegeven naam geen jeugdbandmuzikant 

verkrijgt u volgend scherm. In dat geval stopt hier deze reservatie. 

 



In het andere geval verkrijgt u volgende scherm. 

 

U krijgt een aanduiding van het actueel aantal inschrijvingen evenals de status van uw eigen 

inschrijving. Bij de initiële reservatie staat deze default op ‘gaat NIET mee op kamp’. 

Bent u bij een verkeerde reservatie belandt, kan u via de knop ‘Terug’  terugkeren naar het vorig 

scherm en een andere activiteit selecteren (indien beschikbaar). 

Na aanduiden van de correcte keuze kan u de reservatie verder afwerken via de knop ‘Verder’. Uw 

keuze wordt opgeslagen en u belandt op volgende informatief scherm. 

 

Het aantal inschrijvingen is bijgewerkt en uw gemaakte keuze wordt ter bevestiging getoond.  

De reservatieprocedure is hierbij beëindigd.  De knop ‘Verder’ brengt u terug op het hoofdscherm 

van de reservatiemodule. 

Opmerking : wenst u later uw keuze te wijzigen, dit is mogelijk via eenzelfde werkwijze. U 

doorloopt de reservatieprocedure voor het jeugdbandkamp een tweede maal. Initieel zal 

altijd uw laatst meegedeelde keuze worden getoond. Deze kan u dan wijzigen en opnieuw 

bevestigen via de ‘Verder’ knop. 

 

  



5. Repetities van de Fanfare 
Wegens COVID kan een repetitie niet doorgaan voor de volledige groep van muzikanten maar dient 

er gerepeteerd met een welbepaald maximum aantal muzikanten. COVID legt ook op dat deze 

muzikanten zich vooraf aanmelden om de repetitie bij te wonen en dat de toegang tot de 

repetitieruimte beperkt is tot enkel de muzikanten die effectief zijn ingeschreven. Van de ontvangen 

inschrijvingen dienen lijsten opgemaakt die bij een eventuele COVID-controle ter plaatse kunnen 

getoond worden en die gedurende een bepaalde tijd dienen bijgehouden binnen de fanfare. Als hulp 

om aan deze verwachtingen te voldoen is deze repetitiemodule uitgebouwd. 

Inschrijven voor een repetitie van de fanfare is mogelijk indien dit vermeld staat in de lijst van 

beschikbare activiteiten. 

 

Een repetitie is een interne activiteit bijgevolg enkel openstaand voor personen geregistreerd als 

zijnde muzikant, in dit geval muzikant bij de fanfare. Dit wordt gechecked a.h.v. een correcte 

opvulling van de naam.  De naam dient opgegeven als <Familienaam Voornaam>, beide namen 

beginnend met hoofdletter.  Voldoet de naam hier niet aan of is de opgegeven naam geen 

jeugdbandmuzikant verkrijgt u volgend scherm. In dat geval stopt hier deze reservatie. 

 

In het andere geval verkrijgt u volgende scherm. 



 

U krijgt een overzicht van de 3 eerstvolgende repetities waarvoor u zich kan inschrijven. U moet dus 

niet wekelijks zich inschrijven, maar kan dit voor meerdere repetities in 1 keer.  

Van elke repetitie vermelden we naast datum en uur ook het actueel aantal reservaties en het 

maximum aantal reservaties dat toegelaten is. Tenslotte de actuele status van uw eigen inschrijving 

voor die respectievelijke repetitie. De eerste keer dat een repetitie verschijnt in uw overzicht staat 

deze default op ‘Nee’. 

Bent u bij een verkeerde reservatie belandt, kan u via de knop ‘Terug’  terugkeren naar het vorig 

scherm en een andere activiteit selecteren (indien beschikbaar). 

Is een repetitie reeds volzet, kan u niet meer bijkomend reserveren. U wordt hiervan bericht. 

 

Bijkomende reservatie is in dat geval enkel mogelijk nadat een andere muzikant zijn reservatie terug 

annuleert. Uit collegialiteit tegenover uw mede-muzikanten strekt dus tot aanbeveling om enkel 

effectief te reserveren enkel u echt zinnens bent om naar de betrokken repetitie te gaan. 

Na aanduiden van de correcte keuzes kan u de reservaties verder afwerken via de knop ‘Verder’. Uw 

keuzes worden opgeslagen en u belandt op volgende informatief scherm. 



 

Het aantal inschrijvingen is bijgewerkt en uw gemaakte keuzes worden ter bevestiging getoond.  

Tevens zijn de gereserveerde aantallen bijgewerkt. 

De reservatieprocedure is hierbij beëindigd.  De knop ‘Verder’ brengt u terug op het hoofdscherm 

van de reservatiemodule. 

Opmerking : wenst u later uw keuze te wijzigen, dit is mogelijk via eenzelfde werkwijze. U 

doorloopt de reservatieprocedure voor  ‘Repetitie fanfare’ een tweede maal. Initieel zal altijd 

uw laatst meegedeelde keuze worden getoond. Deze kan u dan wijzigen en opnieuw 

bevestigen via de ‘Verder’ knop. 

6. Repetities van de Jeugdband 
Inschrijven voor een repetitie van de jeugdband  is mogelijk indien dit vermeld staat in de lijst van 
beschikbare activiteiten. 
 

 
 

Net als een repetitie van de fanfare is een repetitie van de jeugdband een interne activiteit bijgevolg 
enkel openstaand voor personen geregistreerd als zijnde muzikant, in dit geval muzikant bij de 
jeugdband. Voor het overige is de hele procedure gelijklopend aan deze van de fanfare repetities. 
 
 

 


