Hoe registreer ik mij om te sporten en bewegen ten voordele van School zonder
Racisme?

STAP 1: Surf naar https://app.movinglives.eu/nl/actie/move-against-racism
Gebruik geen Internet Explorer, maar wel Google Chrome of Microsoft Edge.
Nu kom je op de algemene campagnepagina terecht. Hier kan je alle info terugvinden
over de sportcampagne ten voordele van School zonder Racisme.
STAP 2a: Wil je de campagne enkel sponsoren? Klik op: ‘Deze actie steunen’.
Kies het bedrag dat je wenst te schenken en doorloop alle stappen die op je scherm
verschijnen. Sponsoren kan al vanaf 5 euro.

STAP 2b: Wens je zelf mee te sporten en zelf geld in te zamelen voor de campagne?
Klik dan op: ‘Ik doe mee!’.
Je kunt zelf geld inzamelen door vrienden, familie en collega’s te vragen om de
campagne te steunen. Als tegenprestatie engageer je jezelf om te lopen, fietsen of
wandelen (zie stap 3). Sponsoren kan al vanaf 5 euro.
Tip: Plaats een bericht op je sociale media om vrienden en kennissen op de hoogte te
brengen van de campagne en je persoonlijke sportdoel.

Stap 3: Registreer jezelf en doorloop alle stappen die op je scherm verschijnen.

Vul je e-mailadres in.

Maak een paswoord aan.

STAP 4a: Kies een persoonlijk sportdoel.
Hoeveel kilometer wil je zelf wandelen, lopen of fietsen gedurende de hele campagne?
Tip: Maak het sportdoel voldoende uitdagend. Je kunt de kilometers mooi spreiden over
de gehele periode dat de campagne loopt. Heb je jezelf toch wat onder- of overschat?
Geen zorgen, je kunt het sportdoel altijd aanpassen op je profielpagina.

STAP 4a: Kies een persoonlijk financieel doel.
Hoeveel geld wil je hiermee ophalen? Geld inzamelen kan je door je eigen campagne
te laten sponsoren.

STAP 5: Koppel je Strava-account.
Deze gratis app registreert alle kilometers tijdens je sportactiviteiten. De kilometers
worden nadien automatisch geüpload naar je profiel op de website. Registreer je op
www.strava.com als je nog geen account hebt en volg de instructies bij de
registratieprocedure.
Wil je geen Strava-account aanmaken? Kies dan voor “overslaan” en voeg je data
steeds manueel in.

STAP 6: Voeg een persoonlijke boodschap toe

Laat je je sponsoren voor deze campagne? Dan kan je deze tekst indien gewenst
aanpassen.

STAP 7: Ga akkoord met het privacy-beleid van Moving Lives

STAP 8: Draag (volledig vrijblijvend) zelf ook een steentje bij
Wil je zelf ook een bedrag doneren? Dat kan. Kies hier je bedrag.

STAP 9: Tijd om je sportschoenen aan te trekken! Je bent nu klaar om deel te nemen
aan de campagne.
Veel sportplezier!

Hoe voer je je activiteiten manueel in?

1. Ga in je eigen profiel naar “mijn uitdagingen” en klik op beheren.

2. Kies voor “activiteit” en voeg je kilometers toe via de + rechts onderaan.

3. Vul datum, activiteit en afstand in en bevestig met “toevoegen”.

4. Je activiteit is nu geregistreerd.

Hoe scoren jouw collega’s en jouw team?
Je kunt de sportprestaties van je collega-sporters op de voet volgen via de algemene
campagnepagina. Zo kan je elkaar motiveren om samen naar het einddoel van de
campagne te sporten.

Heb je vragen of opmerkingen?
Neem gerust een kijkje bij de FAQ op de Moving Lives website. Vind je daar geen
antwoord op je vraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen met
info@movinglives.be

