GEBRUIK HCC KADERMAIL
Waarom Kader e-mailadres
Waarom besteden we hier tijd aan?
Kadermail wordt over het algemeen slecht gelezen waardoor heel veel HCC
berichten niet bij betrokkenen aankomen. Begin 2015 was dat maar 35% en op
dit moment geen idee maar nog steeds laag. Hierdoor komt het vaak voor dat
men
• niet op de hoogte is van bepaalde activiteiten
• niet op de hoogte is van bepaalde bekendmakingen
• niet reageert op verzoeken die worden verzonden
• niet mogelijk het registratiesysteem en Tripolis te gebruiken
Hiermee willen we
• iedereen attenderen en informeren over dit medium
• zodat men hierna begrijpt en weet hoe ermee om te gaan  en zo
oplossen van de eerder genoemde problemen.

Hobbynet/kadernet
Wordt verzorgd door vrijwilligers van Hobbynet.
Mail ontvangen en versturen via Hobbynet is niet anders dan bij andere
providers.
Inloggen op de kadersite doe je met de
combinatie gebruikersnaam/wachtwoord Hoe
komen we bij Kadernet?
1. Via HCC-site
of
2. https://kaderhet.hcc.nl/

Kader e-mailadres
Wat als uw kadermail niet actief is?
Wanneer u er niet bij kunt of als uw kadermailadres niet actief is dan:

• U ontvang hier HCC-mail en uitnodigingen op die u dan niet kunt lezen
• Uw mailbox loopt vol i.v.m. met de lage opslagcapaciteit van het account
• Bij aanvragen van een token voor toegang tot het registratiesysteem
wordt deze naar uw kader e-mail verzonden.

• Ook nodig voor inloggen op Tripolis om nieuwsbrieven te maken.

Inloggen kadernet
Inloggen op de kadersite gebeurt met uw HCCnet mailadres:
• uw.naam@hccnet.nl
• Uw wachtwoord (hoofdlettergevoelig)
Hoe passen we onze gegevens zoals bijvoorbeeld het wachtwoord
van Kadernet e-mail aan?

Instellingen Kadernet e-mail
U kunt sommige instellingen van uw kadermail naar wens aanpassen
• U kunt uw wachtwoord aanpassen
• U kunt mail doorsturen naar een ander e-mailadres
We gaan zo direct deze mogelijkheden bekijken

Het wachtwoord aanpassen


Klik na inloggen op Kadernet op
o Snelmenu
o Kadernet gegevens aanpassen
o Kadermail wachtwoord aanpassen
Let op de eisen aan een wachtwoord.
De wijzigingen worden direct doorgevoerd

Doorsturen kadermail
Het is aan te raden om mail dat we op ons kader e-mail ontvangen door te
sturen naar een ander e-mailadres. Dit i.v.m.
• de lage opslagcapaciteit op dit account
• geen mail hoeven missen
• mail ontvangen op uw eigen vertrouwde mail programma
• geen omkijken naar Kadermail-account
Er zijn 2 mogelijkheden Kadermail door te sturen:
o naar het e-mailadres dat binnen HCC bekend is als je
correspondentie-adres
o naar HCCnet-mailadres.
De wijzigingen worden direct doorgevoerd
Maak dan s.v.p. eerst even de mailbox op de Hobbynet server leeg.
Inloggen en alle mails weg gooien en ook alle mails die in de prullenbak staan
selecteren en wissen.

Inloggen op Kadermail (webmail)
•

Ga met de webbrowser naar mail.hobby.nl

Er zijn voor het veld 'Gebruikersnaam' verschillende opties:
•
geef het e-mailadres waaronder je binnen Kadernet bekend bent of
•
alleen het deel voor het @ teken

Instellingen van de mailclient

