
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[versie: 17/03/2021] 

 

 

 

 

Inleiding 

MyJEKA is de administratieve assistent voor de groepen die deze zomer met JEKA op buitenlandse reis 

gaan. 

De applicatie is Engelstalig. 

 

 

 

Registratie 

Elke groepsleider ontvangt van JEKA een e-mail met als onderwerp “Welcome to MyJeka”, met daarin een 

gebruikersnaam en een link om je registratie te bevestigen. 

Klik op die link of kopieer de link in je webbrowser en je kan je registratie afwerken.  

MyJEKA 

Handleiding voor de 
groepsverantwoordelijke 
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Inloggen 

Open Google Chrome of  Microsoft Edge (het is NIET mogelijk om in te loggen via een andere browser!). 

Inloggen doe je: 

- door te surfen naar https://www.myjeka.be/authentication/signin, 

- of met de link ‘MyJEKA’ op onze site www.jeka.be. 

Opgelet: de in te vullen gebruikersnaam is in principe je e-mailadres waarmee je als groepsleider 

geregistreerd bent bij JEKA (zoals vermeld op je contract). Zie ook het e-mailbericht dat je hierover 

ontvangen heb. 

 

 

Overzicht buitenlandse reizen 

Na het inloggen in MyJEKA zie je als groepsverantwoordelijke alle reizen waar je verantwoordelijk voor 

bent of aan deelneemt. 

 

  

Link naar 

kampgegevens. 

Profiel aanpassen, uitloggen. 

https://www.myjeka.be/authentication/signin
http://www.jeka.be/
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Overzichtsscherm reis 

 

 

Open de module ‘Activities’ om de Activity Planner te starten.  

 

  

Algemene info over de groep en je reis 

Deadline om je wensen voor de activiteiten in te geven. 

Afspraken rond de gereserveerde activiteiten 

Overzicht gereserveerde activiteiten 

Informatie over de lokale taksen (cf. reisdossier) 

Klik de module hier open 

om de inhoud te bekijken. 
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Activiteiten reserveren en beheren 

 

Activiteitengroepen 
De eerste stap is het aanmaken van een (of meerdere) activiteitengroep(en), bv. zoals hieronder A) Meisjes 

en B) Jongens. Dit doe je door te klikken op “+ Activity Group”: 

 

 

Bij elke activiteit of excursie moet opgegeven worden hoeveel personen er zullen deelnemen. Dit gebeurt 

door het koppelen van een of meerdere activiteitengroepen aan de activiteit of excursie. Wanneer later het 

aantal deelnemers in de groep wijzigt, moet je alleen het aantal deelnemers in de activiteitengroep(en) 

wijzigen waardoor het nieuwe aantal bij elke activiteit en excursie wordt aangepast. 

Je hebt de volledige vrijheid in het definiëren van het aantal activiteitengroepen (minstens 1). 

We geven hier wel enkele suggesties: 

- Begin met het maken van een activiteitengroep ‘Iedereen’ met het totaal aantal deelnemers in de 

groep. Gebruik deze activiteitengroep voor elke activiteit of excursie waar de hele groep aan deelneemt. 

- Maak ook een activiteitengroep voor delen van de groep die apart een activiteit of excursie wensen te 

doen. Bv. de afdelingen van een jeugdbeweging, klassen van een school, of deelgroepen volgens 

leeftijdscategorie (indien een bepaalde activiteit dit vereist), … Dit is ook nuttig wanneer je je groep 

moet opdelen voor een activiteit met een beperking op het aantal deelnemers. 

Opmerking: de aantallen per activiteit zijn later nog steeds aanpasbaar. 

Om een nieuwe activiteitengroep aan te maken, klik je op de blauwe knop ‘+ Activity Group’, kies een naam 

voor de activiteitengroep en vul het initieel aantal deelnemers in. Klik daarna op de knop ‘Bewaar’. 

 

Activiteiten reserveren 
Vanaf het moment dat je minstens één activiteitengroep hebt gemaakt, kan je activiteiten toevoegen door 

te klikken op  “+ Activity”. 

  

Vergeet niet te bewaren ! Elke activiteitengroep krijgt automatisch 

een letter toegewezen om het overzicht 

later te vereenvoudigen. 
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Je kan nu per keer één activiteit of excursie opgeven door de volgende velden in te vullen of aan te klikken: 

- Activiteit: kies de gewenste hoofdactiviteit (bv. Avonturenpark) 

- Subactiviteit: kies de gewenste deelactiviteit (bv. alleen touwenparcours) 

- Voorkeur aanvangsdatum: kies een voorkeurdatum 

- Voorkeur startuur: kies je voorkeur voor het beginuur uit de voorgestelde lijst (soms is er maar 1 keuze) 

- Extra opmerking: eventuele extra informatie die je over deze activiteit aan de JEKA-activiteitenplanner 

wil laten weten. Bv. bij een activiteit een aangepast start uur doorgeven. 

- Activiteitengroepen: vink de activiteitengroep(en) aan die aan deze activiteit zullen deelnemen. 

Per groep kan je evt. nog het aantal deelnemers aanpassen (+ voor meer, - voor minder). 

Let op: als het werkelijk aantal deelnemers van je groep gewijzigd is (bv. vanwege een annulering), 

wijzig dan het aantal van die activiteitengroep(en) i.p.v. het aantal hier manueel aan te passen. 

- Aanvullende informatie: geeft eventuele beperkingen aan waaraan je je moet houden,. I.h.b. minimum 

en maximum aantal deelnemers: indien je meer deelnemers hebt, moet je de groep splitsen en de 

activiteit herhalen voor elke deelgroep, evt. over meerdere (halve) dagen. 

Vergeet niet je boeking te bewaren! 

Ter info: de activiteit ‘Own activity’ dient om een activiteit in te geven waarbij JEKA niets dient te 

reserveren maar die je wel zelf wil voorzien in je programma (bv. een groepsactiviteit). Op die manier weet 

de activiteitenplanner van JEKA dat hij bij het herschikken van de activiteiten (indien nodig) deze eigen 

activiteit ook een plaats moet geven. 

 

 

Herhaal deze operatie voor meerdere activiteiten en excursies (ook bustransferts indien voorzien).  

Vrij tekstveld voor extra 

info aan de JEKA-planner. 

Kies betrokken groep(en) 

Bij +/- Participants kan je 

mensen toevoegen of 

verlagen; tik hiervoor bv. 

+1 of -5 enz. 

Totaalprijs wordt per 

activiteit getoond 

Vergeet niet te bewaren 
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Na het ingeven van elke gewenste activiteiten en excursies, zie je op het overzichtsscherm de lijst met alle 

activiteiten en excursies die je aangevraagd hebt. 

 

In de kolom ‘Price valid in’ staat het jaartal waarvoor de vermelde prijs geldig is. Op die manier kan je zien 

of de vermelde prijs deze van dit jaar is of eventueel nog een oude prijs is (voor het geval dat JEKA de 

nieuwe prijs nog niet bekomen heeft). 

En bovenaan de tabel staat dan de totale prijs voor de vermelde activiteiten, excursies en transfers (in de 

lokale munt van de bestemming). Op die manier kan je tijdens het ingeven of aanpassen van de activiteiten 

nagaan of het totaal bedrag nog binnen jullie beschikbaar budget valt. 

Achter elke activiteit vind je een knop om een activiteit te wijzigen of te wissen. 

Zolang de deadline voor de registratie van je wensen nog niet verstreken is, kan je naar believen 

activiteiten toevoegen, aanpassen, of verwijderen. 

Na die deadline moet je elke gewenste wijziging (bv. activiteit toevoegen of schrappen, een aanpassing van 

het aantal deelnemers, enz.) per e-mail doorgeven aan de JEKA activiteitenverantwoordelijke (zie 

e-mailadres in het reisdossier onder ‘JEKA-team ter plaatse’). 

 

Agenda-overzicht 
Als je bovenaan op de knop ‘Activity Planner’ klikt, dan krijg je een agenda-overzicht van al je 

gereserveerde activiteiten (selecteer eerst ‘Summer’, je bestemming en periode). De kleuren zijn bedoeld 

voor de planners die op die manier gemakkelijk de dubbele boekingen (met andere groepen) kunnen 

herkennen. Zij kunnen de blokjes indien nodig verschuiven (na de deadline), de groepsleider krijgt dit enkel 

in read-only modus te zien. 

Klik links op je groepsnummer om terug te keren naar het tabeloverzicht van je boeking. 
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Deadline 

BELANGRIJK: de deadline voor het ingeven van de activiteiten en excursies is 

dinsdag 10 mei 2022. 

De knoppen om activiteitengroepen of activiteiten toe te voegen, te wijzigen of te 

schrappen, verdwijnen dan automatisch op die dag om middernacht. De applicatie 

wordt dus een 'alleen-lezen' versie. Je kan dan bv. het aantal deelnemers van een 

bepaalde activiteitengroep zelf niet meer kan wijzigen, en ook geen activiteiten meer toevoegen, wijzigen 

of verwijderen. Als er na de deadline toch nog iets moet gewijzigd worden, geef die eventuele wijzigingen 

dan wel onmiddellijk door aan de activiteitenverantwoordelijke van je bestemming (zie e-mailadres in het 

reisdossier bij ‘JEKA-team ter plaatse’). 

De activiteitenverantwoordelijke van je bestemming gaat na de deadline aan de slag om de verschillende 

aanvragen op elkaar af te stemmen. 

Als hij/zij tijdens het puzzelen onduidelijkheden vindt in de aangevraagde activiteiten, of wanneer je bv. 

een activiteit aangevraagd hebt met meer deelnemers dan toegelaten voor die activiteit, dan zal hij/zij je 

rechtstreeks contacteren. Na onderling overleg en groen licht van de groepsverantwoordelijke worden de 

activiteiten en excursies definitief besteld. 

Elke wijziging die de activiteitenverantwoordelijke doorvoert (bv. activiteit verschoven naar een andere 

datum/uur; bustransfert toegevoegd die je mogelijk vergeten was, enz.) kan je ook live volgen in jouw 

MyJEKA. Je kan zo ook de impact op je budget volgen (de totaalprijs wordt nl. automatisch aangepast). 

Wanneer de activiteitenverantwoordelijke klaar is met puzzelen en het activiteitenprogramma van jouw 

groep definitief is, krijg je hierover ook een bericht via e-mail (in de eerste helft van juni voor de groepen 

die in juli vertrekken en tegen eind juni voor de groepen die in augustus vertrekken). 

 

Vragen? 

Indien je een functioneel probleem ondervond in MyJEKA (bv. problemen met het inloggen, je ziet je reis 

niet, je vond een foutieve prijs bij een activiteit, een activiteit die ontbreekt, …), contacteer dan JEKA door 

te mailen naar support@jeka.be. 

Indien je echter een inhoudelijke vraag hebt over de reis of je bestemming, contacteer dan: 

- je dossierverantwoordelijke voor administratieve vragen (bv. over je contract, factuur, spaarplan, de 

reis, bagage, enz.); 

- de vrijwilligers van de bestemming (zie e-mailadres in het reisdossier, rubriek ‘JEKA-team ter plaatse) 

voor praktische vragen over zaken in de bestemming zelf (bv. activiteiten, excursies, betaalmodaliteiten 

ter plaatse, enz.). 

Belangrijk: wanneer je een e-mail stuurt, volg dan de volgende afspraken: 

- in de onderwerpregel: de bestemming + de naam van je groep + boekingsnummer; 

- in het bericht zelf: > de reisdata 

 > de opmerking die je wil maken 

 > telefoonnummer waarop we kunnen contacteren. 

Wij nemen dan zo vlug mogelijk contact met je op. 

mailto:support@jeka.be

