Handleiding Agenda’s toevoegen aan persoonlijke Google-agenda
Benodigdheden:
Pc
Inloggegevens persoonlijk Google-account
Let op! Zonder persoonlijk Google-account is het niet mogelijk om de KH Aurora agenda’s aan jouw persoonlijke
digitale agenda toe te voegen.
Stappenplan
Let op! Via een mobiel apparaat (smartphone/tablet) is het toevoegen van de agenda’s niet mogelijk. Gebruik dus uw PC of
laptop voor het toevoegen van de KH Aurora agenda’s.
1.
2.

Ga op uw PC naar de website www.google.nl.
Klik rechtsboven op de blauw knop “Inloggen”.
Als deze niet zichtbaar is, bent u zelf of iemand anders al ingelogd.
Als iemand anders dan uzelf ingelogd is, log deze persoon dan nu uit.

3.

Gebruik uw persoonlijke Google-accountgegevens om in te loggen bij Google. Indien uzelf ingelogd bent, dan kunt u deze
stap overslaan.

4.

Ga daarna op uw PC naar de website www.khaurora.nl/agenda. U ziet nu de actuele online agenda van KH Aurora.

5.

Scroll naar beneden en druk op de rode knop “Abonneren”.

6.

Een nieuw venster wordt geopend naar uw persoonlijke Google-agenda, zie een voorbeeld hieronder.

7.

Standaard staan alle vinkjes aan.
Zet het vinkje uit voor alle agenda’s die u niet wilt toevoegen aan uw eigen agenda.
DRB = drumband
OPL = opleiding
KRP = korps
Algemeen = straatoptredens, oud papier, ledenvergaderingen etc.
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8.

Druk daarna op “ALLE TOEVOEGEN”. Nu worden de gekozen agenda’s toegevoegd aan uw Google-agenda.
Nu zijn de KH Aurora agenda’s aan de linkerkant van het scherm toegevoegd onder het kopje “andere agenda’s”.

Let op! Soms worden niet alle aangevinkte agenda’s toegevoegd, dit is een bekend probleem. Sluit in dit geval het Google
agenda scherm en herhaal stap 4 t/m 8 voor de agenda’s die onverhoopt niet toegevoegd zijn.
9.

Controleer aan de linkerkant van het scherm of alle gekozen KHA agenda zijn toegevoegd onder “andere agenda’s”.

Ook toevoegen aan de agenda van jouw mobiele telefoon of tablet?
Voor iPhone / iPad: zie stap 10 t/m 12.
Voor Android: sla stap 10 t/m 12 over en begin bij stap 13.

iPhone / iPad
10. Ga naar https://calendar.google.com/calendar/iphoneselect.
11. Vink op de website alle KHA agenda’s aan die u op uw iPhone of iPad wilt inzien.
Klik daarna rechts onderin het scherm op “Opslaan”.
Sluit daarna dit scherm.
12. Indien je jouw persoonlijke Google-agenda ook op jouw iPhone of iPad hebt toegevoegd, staan in de Agenda app van
jouw iPhone of iPad nu ook de KHA agenda’s die je zojuist hebt aangevinkt. Het kan enige minuten duren voordat de KHA
agenda’s gesynchroniseerd zijn met jouw apparaat.
Android
13. Ga op uw Android telefoon/tablet naar de Google Agenda app
14. Druk rechtsboven op de drie puntjes druk daarna op “vernieuwen”.
15. Druk nu linksboven op de drie horizontale streepjes.
Onderaan dit menu drukt u op “instellingen”.
Druk onder de naam van uw persoonlijke agenda op “Meer weergeven”.
Hier zijn de KHA agenda’s die u wilt toevoegen zichtbaar in de lijst.
16. Klik op een van de KHA agenda’s en schakel “Synchroniseren” in. Doe dit voor elk van de KHA agenda’s die u op uw
telefoon wilt kunnen inzien.
17. Sluit nu het menu.
Alle geselecteerde KHA agenda’s zijn nu in de agenda-app toegevoegd.

Vragen of opmerkingen? Mail naar beheer@khaurora.nl voor ondersteuning.
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