
Geachte heer/mevrouw, 

Wij zijn blij om u te kunnen melden dat het forum van de Bijniervereniging NVACP weer te bereiken 

is. Hierbij ons welgemeende excuus dat het zo lang in beslag heeft genomen om het forum online te 

krijgen. 

Het bestuur van de Bijniervereniging NVACP heeft het forum uitgebreid getest en haar toestemming 

gegeven om het forum open te zetten voor alle leden. 

U bent hiermee van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het forum van de bijniervereniging 

NVACP. 

Hoe logt u de 1e keer in op het forum: 

 Ga naar: https://forum.bijniervereniging-nvacp.nl/ en ga akkoord met de cookieverklaring. 

 Klik op: Wachtwoord vergeten: 



 Voer uw email adres in waarmee u bekend bent bij de bijniervereniging NVACP 

 Klik op: Vraag een wachtwoord reset aan. 

 Open de email die u heeft ontvangen 

en klik op de link : 



 U wordt teruggeleid naar de site van het forum. U maakt daar een nieuw wachtwoord aan  

en bevestigd deze: 

 Klik nu op wachtwoord bijwerken. 

Voortaan kunt u inloggen op het forum in loggen met uw email adres en uw zojuist ingevoerde  

wachtwoord. 

Na de eerste keer inloggen op het forum dient u akkoord te gaan met de forumspelregels. Leest u 

deze a.u.b. goed door. Deze spelregels zijn bedoelt om het forum voor alle leden aantrekkelijk te 

houden.  

U vind een aantal instructie video’s over het gebruik van het forum onder het kopje: Mededelingen  

Krijgt u geen antwoord op uw vraag, of wilt u meer informatie, kijk dan ook eens bij de veel gestelde 

vragen op de website van de bijniervereniging NVACP. 

Heeft u toch nog een vraag of een opmerking mailt u dan naar forum.bijniervereniging@nvacp.nl. 

Denkt u er echter wel aan dat ook wij vrijwilligers zijn en niet altijd direct kunnen reageren op uw 

vraag. We zullen altijd ons best doen om uw vraag zo goed als mogelijk en zo spoedig mogelijk te 

beantwoorden.  

Wij wensen u veel plezier op het nieuwe forum. 

Hartelijke groet,  

Web en Forummasters Bijniervereniging NVACP 


