
Instructie reserveren Kantine agenda (In Office365) 
 

Inleiding 
Deze instructie beschrijft de procedure hoe de commissies de kantine kunnen reserveren. Hierbij worden een aantal 

regels gehanteerd. 

1. Wie het eerst komt….Diegene die het eerst reserveert heeft ook het 1e recht op de kantine. 

Uiteraard kan er in onderling overleg geschoven worden. 

2. De Kantine beheerder heeft ten alle tijden het recht afspraken te verplaatsen en fungeert dan ook als 

eigenaar. Uiteraard dienen afspraken wel in overleg verplaatst te worden. 

3. De agenda is automatisch gepubliceerd op internet en op de Ready site via deze link. 

Instructie Agenda gebruik 
1 a. Open een 

webbrowser en ga 
naar 
portal.office.com 
 
 
b. Log in het office 
365 beheerportaal 
(portal.office.com) in 
met het commissie 
account. 
 
          Als voorbeeld 
wordt hier het    
          
Activiteitencommissie 
gebruikt. 
 
Maar hiervoor kan 
uiteraard ieder 
willekeurig account 
gebruikt worden. 
 
c. Voer het 
wachtwoord in en 
klik op Aanmelden. 
 
TIP: Kies voor Google 
chrome en 
wachtwoord opslaan. 
Uw wachtwoorden 
worden dan beveiligd 
en versleuteld 
opgeslagen. Andere 
mogelijkheid is een 
wachtwoordkluis te 
gebruiken, zoals 
KeePass. 

a.  

b.  
 

c.  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/5296964bb2034df298b8f0419741754d@ready60.nl/c7e36e740a7b4914bddef3412e89d3c18861322602617860541/calendar.html
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2 Eenmaal in het Office 
portaal, druk op de 
puntjes linksboven en 
kies voor Agenda.  
 
Andere optie is de 
Agenda via Outlook 
te openen en dan 
linksonderin op het 
Agenda icoontje te 
klikken.  

 
 

                Agenda icoontje 

3 De agenda ziet er zo 
uit. 
 
Als je gewend bent 
met Outlook te 
werken, zal dit 
bekend voorkomen.  
 

1. De eigen 
agenda + 
feestdagen 
en 
verjaardagen 

2. Andere 
Agenda’s die 
je eerder 
geopend 
hebt 

3. Via Agenda 
Toevoegen 
kun je een 
andere 
agenda 
openen 

4. Legenda van 
de kleuren 
van de 
verschillende 
agenda’s 
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4 1. Via de optie  
Agenda Toevoegen 
kun je een andere 
agenda openen.  
 
2.Binnen de eigen 
organisatie is Uit 
Adreslijst het 
makkelijkste om te 
zoeken. 
 
3. Alle eerder 
geopende agenda’s 
zie je links onder 
Agenda’s van 
Personen 
 
4.Indien gewenst kan 
ook een externe 
(internet agenda) 
geopend worden.  
 
Hiervoor heb je wel 
rechten op deze 
agenda nodig en 
mogelijk extra 
authenticatie 
gegevens. 
Neem hiervoor 
contact op met de 
eigenaar van de 
externe agenda.  
 
 
 

    
3. Alle eerder geopende agenda’s zie je links onder Agenda’s van Personen 

4. Melding bij openen internet agenda zonder 
rechten erop: 

 
 

5 Meer informatie Meer informatie over het gebruik van uw Office 365 agenda 
https://support.office.com/nl-nl/article/welkom-bij-uw-agenda-6fb9225d-9f9d-456d-
8c81-8437bfcd3ebf 
 
Andere optie is in de Help (rechtsboven in het portaal) zoeken  

 
of op internet via www.google.nl 
https://support.office.com/nl-nl/office-training-
center/outlook-tips 

 

 

 

 

https://support.office.com/nl-nl/article/welkom-bij-uw-agenda-6fb9225d-9f9d-456d-8c81-8437bfcd3ebf
https://support.office.com/nl-nl/article/welkom-bij-uw-agenda-6fb9225d-9f9d-456d-8c81-8437bfcd3ebf
http://www.google.nl/
https://support.office.com/nl-nl/office-training-center/outlook-tips
https://support.office.com/nl-nl/office-training-center/outlook-tips
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Reserveren Kantine 
1 Voor het 

reserveren van de 
kantine moet je van 
tevoren kijken in de 
Kantine agenda of 
er geen andere 
afspraak op die dag 
staat. 

 
In dit geval wil de Activiteitencommissie de kantine 14 juni reserveren (na. 17:00 uur) 
voor de Beachparty & het koppelschieten.  
 
Wij kijken dus op 14 juni of er geen andere afspraak staat in de Kantine Agenda 

1. In dit geval staat de afspraak wel in onze eigen agenda maar nog niet in die van 
de kantine agenda. 

2. Onze eigen agenda is blauw van kleur (zie 1), die van de kantine groen (2). 
 
 
 
 

2 a. In dit geval 
bewerken we een 
bestaande 
afspraak.  
 
b. Een nieuwe 
afspraak voeg je 
toe via -> 
rechtermuisknop 
op een dag en dan 
nieuw klikken.  

 a. bewerken afspraak                                                    b. nieuwe afspraak 
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3 
 

Vul in ieder geval 
de volgende details 
in: 
1. Details afspraak 
Onderwerp  
2.Voeg als ruimte 
Kantine_Clubhuis 
toe, Deze wordt 
automatisch 
geaccepteerd 
3. Begin en Eindtijd 
4. Weergeven als 
bezet 
Anders kunnen 
anderen afspraken 
eroverheen boeken 
5. Vereiste 
Persoon: Kantine 
Voeg als vereiste 
persoon in ieder 
geval kantine toe. 
Afspraak wordt 
automatisch 
geaccepteerd. 

 
4 Druk op verzenden  

 
en de afspraak is op 
de juiste manier 
geboekt. 

In geel is te zien dat de afspraak nu ook netjes in de Kantine agenda staat 
 

 
 

 


