Uitleg van de website:
•
•

Met een klik op deze link https://hafabra.bumastemra.nl wordt de internet browser geopend.
U komt dan op deze site:

•
•
•

Vul uw inlogcode in ………..
En klik op het veld Inloggen>
U komt op de volgende pagina:

•
•

Klik op klik hier om verder te gaan
U komt op de volgende pagina met adres en e-mail gegevens, indien nodig kunt u deze
wijzigen d.m.v. op “Pas de gegevens aan” te klikken
Als u de gegevens heeft aangepast, dan bevestigd u dit onderaan door op Opslaan te klikken.
Ga verder door op “Alles klopt, ga verder te klikken”.

•
•

•

U komt nu op onderstaande pagina terecht, klik op de button “nu indienen” voor 2018

•

Wanneer uw vereniging uit meer afdelingen bestaat bijvoorbeeld bij de koren, kinderkoor,
gemengd koor, mannenkoor etc. of bij harmonie en fanfare, brassband, harmonie,
drumfanfare etc. kunt u een afdeling toevoegen doormiddel van het plusje aan te klikken bij
.

•
•
•

•
•

Voor iedere afdeling kunt u nu opgave doen.
Heeft u geen optredens gehad in 2018 vult u niets in en klikt u op de button “geen
optredens”, u bevestigt daarna deze actie met een “Ja”.
Heeft uw wel optredens gehad, zelf georganiseerd of door derden, dan vult u het aantal in
het desbetreffende hokje in. Vervolgens klikt u op “Geef repertoire op!”

Vul in de balk de titel die u wilt opgeven, bijv. Let it be en bij “en/of op auteur” Lennon
Klik daarna op het zoeken en de titels waar u uit kunt kiezen verschijnen onder in uw scherm.

•
•
•
•
•

Door op de titel te klikken of op de button “Voeg toe” wordt uw titel aan de lijst toegevoegd
Vul het aantal x gespeeld in
Wilt u de titel verwijderen dan kan dat doormiddel van het kruisje aan te klikken.
Indien u meer titels aan de lijst toe wilt voegen, gaat u op dezelfde wijze verder.
Sla de titels tussentijds op met de button “Tussentijds opslaan”, zodat bij een storing of iets
dergelijks niet alle gegevens verloren gaan.

• LET OP!!! De knop “Definitief indienen” is voor als u alle gegevens
heeft ingevoerd, met deze knop maakt u de opgave definitief en zal de
opgave verzonden worden.

Ter info:
• De zoekdatabase bevat alle titels die de afgelopen jaren zijn opgegeven.
• Uw lijst met titels van vorig jaar is niet meer bereikbaar, maar wanneer u zoekt zoals u de
titels vorig jaar heeft ingebracht, dan kunt u uw titels terug vinden.
• Een nieuwe titel toevoegen is “nog” niet mogelijk, wij hopen dat deze week te realiseren
• Het downloaden van het ingevoerde repertoire is nog niet mogelijk, ook hier wordt heel hard
aan gewerkt.
• U kunt voor 2019 ook alvast beginnen met de opgave

