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LOTUS kring Uithoorn

Uitleg m.b.t. Het gebruik van Gmail en Drive

1. Gmail
 Inloggen + mail bekijken

2. Drive
 Foto's bekijken
 Bestanden bekijken

Door T. van der W.
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1. Gmail
 
Zorg ervoor dat eerst je wachtwoord is 
aangemaakt via de mail die onlangs verstuurd is.
Heb je de mail niet ontvangen en/of is deze 
verlopen, mail dan de helpdesk. Dit mailtje 
verloopt na 48 uur. 
1. Ga naar http://webmail.lotusuithoorn.nl/ of 
https://www.gmail.com of http://www.google.nl/

Zodra je het wachtwoord aangemaakt is, log je 
automatisch in op je verenigingsmailbox. In je 
verenigingsmailbox ga je rechtsboven op het 
LOTUS logo staan, dan zie je je eigen naam 
onder je eigen verenigingsmailadres. Noteer 
deze voor jezelf, dit is je gebruikersnaam. Lukt 
dit niet, neem contact op met de helpdesk van de 
vereniging. 

2. Klik rechtsboven op inloggen (zie pijl).

3. Ben je eerder ingelogd op Gmail, klik dan je 
account aan zoals op afbeelding te zien en 
gebruik je wachtwoord om in te loggen.
Als dit het geval is, sla stap 4 dan over.

Ben je nog niet eerder ingelogd geweest ga dan 
naar stap 4.

4. Als je niet eerder ingelogd bent met je 
LOTUS mailaccount, maar wel een ander Gmail 
account hebt, krijg je het scherm te zien zoals op 
de afbeelding hiernaast: klik hier dan op een 
nieuw account toevoegen.

Als je nog nooit eerder Gmail gebruikt hebt, 
krijg je meteen stap 5 te zien na het klikken op 
inloggen.



3

5. Vul je verenigingsmailadres in op aangegeven 
plek. 

6. In een eerdere mail die je hebt ontvangen 
(resetmail van Google), heb je een wachtwoord 
aangemaakt. Vul het wachtwoord in wat je hebt 
aangemaakt.

Nog niet gedaan? Ga dan terug naar stap 1.

7. Zodra je ingelogd bent, kom je direct uit in je 
LOTUS webmail. 

Zodra elk lid zijn verenigingsmail heeft geïnstalleerd, wordt er geen mail meer naar de privé 
mailaccounts gestuurd. Dat betekent dat je met regelmaat moet inloggen op je verenigingsaccount 
om te zien of er berichten zijn. 
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2.1 Drive Foto's bekijken

1. Login in Gmail zoals hierboven uitgelegd.
2. Klik rechtsboven op de 9 bolletjes, hier rechts 
aangegeven met een pijl.

3. Je krijgt nu een klein menu van 9 opties, kies 
hier rechtsboven de optie Drive.
4. Je komt op de volgende pagina uit.

5. Klik op gedeelde Drives.

6. Je komt in het volgende keuze menu.

7. Klik dubbel op het kopje foto.
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8. Je vindt hier nu een rij met mappen met 
namen van oefeningen. Dubbelklik op een van 
deze mappen om de foto´s te bekijken van de 
desbetreffende oefeningen.

2.2 Drive bestanden bekijken
1. Volg stap 1 t/m 6 van de uitleg foto´s 
bekijken, of als je bij foto´s bent, klik dan op 
vorige in de internetbrowser die je gebruikt.
2. Klik nu dubbel op bijvoorbeeld de map: 
Leden Ledenlijst en Informatie.

3. Je komt nu op de volgende pagina uit.

4. Klik nu dubbel op het bestand dat je wilt 
bekijken.
5. Als je terug wilt, klik dan op de pijl 
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linksboven in het scherm.


