Ringmachtiging in Griel
Per 2019 stuurt Vogeltrekstation uw machtiging niet meer aan u op, maar kunt u deze thuis op uw
eigen printer afdrukken. In deze handleiding leg ik u uit waar u uw machtiging kunt vinden in Griel en
hoe u deze kunt opslaan op de computer en printen. De aspirant-verklaring voor aspirant-ringers
werkt op dezelfde wijze.

Waarom moet ik nu zelf mijn machtiging printen?
Vogeltrekstation heeft besloten om de machtiging in Griel op te nemen. Dit heeft een aantal
voordelen. Vogeltrekstation hoeft niet meer ±550 machtiging te printen en versturen elk jaar en u
kunt uw machtiging printen wanneer u wil. Als bijvoorbeeld uw machtiging vergaan is door slecht
weer of u bent een nieuw project gestart, kunt u nu altijd een actuele machtiging oproepen in Griel
en deze opslaan en printen. U mag de machtiging afdrukken in kleur of zwart-wit, beiden zijn geldig.

Waar kan ik mijn machtiging vinden?
1. U logt in op www.griel.nl. Iedere ringer heeft een Griel account, al gebruiken sommige
ringers deze zelden. Mocht u niet kunnen inloggen in Griel, neem dan contact op met Jolien
Morren via j.morren@nioo.knaw.nl.
2. Wanneer u bent ingelogd, kiest u bovenin het menu ‘Mijn administratie’.
3. In het uitklapmenu zie u ‘Mijn machtiging’, als u hierop klikt komt u op een overzichtspagina.
4. Links op deze pagina klikt u op de knop ‘Maak machtiging’. Er wordt nu een pdf-document
aangemaakt.
5. Dit pdf-document kunt u opslaan op uw computer door rechtsboven in het pop-up scherm
op het

downloadknopje te drukken en printen door op het

printknopje te drukken.

LET OP! Als uw machtiging niet op één pagina past, dan moet u beide pagina’s printen! De één is niet
geldig zonder de ander! U mag de machtiging afdrukken in kleur of zwart-wit, beiden zijn geldig.

Toelichting pagina ‘Mijn machtiging’
Op de pagina ‘Mijn machtiging’ ziet u onder andere de activiteiten waaraan u heeft meegedaan als
ringer, de vangmiddelen die op uw machtiging komen en de overige merktekens die u mag
aanleggen, zoals kleurringen en geolocators.
Helemaal bovenaan de pagina ziet u op welke datum u verlenging heeft aangevraagd, of uw vangsten
zijn goedgekeurd en of uw leges zijn betaald als u aspirant- of instituutringer bent. Als iets hier niet is
ingevuld, dan is de machtiging die u aanmaakt niet geldig. Er zal geen handtekening opstaan en groot
‘Machtiging voorbeeld’ doorheen geschreven staan.
Alle informatie op deze pagina kunt u alleen inzien, en niet zelf wijzigen. Mocht er hier iets niet
kloppen, neem dan contact op met Jolien Morren.

Toelichting nieuwe machtiging
Aan de machtiging zelf is weinig gewijzigd. De machtiging is iets anders opgemaakt en er zijn een
paar regels toegevoegd onder de persoonlijke gegevens. Dit zijn:


Handeling WoD. Wanneer u een Artikel WoD heeft, is er nu ook een regel met toelichting
over de handelingen die u binnen dit artikel mag verrichten.




Lesbevoegdheid. Wanneer u mentor, instructeur en/of examinator bent, wordt dit in deze
regel vermeld.
Status. Hier staat of u ringer, aspirant-ringer of instituut-ringer bent.

Van de projecten, vangmiddelen en overige merktekens is de opmaak enigszins gewijzigd, maar
inhoudelijk is dit hetzelfde gebleven.

Er klopt iets niet op mijn machtiging!
Om de machtiging in Griel te tonen moesten er een heleboel gegevens worden verhuisd vanuit onze
administratie naar Griel. Dit is een enorme klus geweest en hier zal ongetwijfeld nog weleens iets
niet goed zijn gegaan. Controleer uw machtiging dan ook goed! Mist u projecten, merktekens,
vangmiddelen of klopt er iets anders niet, laat het dan zo spoedig mogelijk aan Jolien Morren weten
door te mailen naar j.morren@nioo.knaw.nl.
Er zijn in de verhuizing ook bewust aanpassingen gedaan in projecten, gebieden en soorten,
bijvoorbeeld omdat er verschillende soorten op de machtiging stonden bij verschillende ringers
binnen hetzelfde project. Dit soort verschillen zijn nu recht getrokken. Bedenk voordat u aan de bel
trekt dus even of het een logische wijziging is of niet.
Voor sommige ringers is een project van naam veranderd of is een project in meerdere projecten
opgedeeld. Als dit zo is, dan heeft u hier als het goed is al bericht van gekregen. Let op dat u bij
nieuwe projecten de standaard instellingen voor ring- en terugvangsten en biometrie zelf moet
invoeren.

Er staat heel groot ‘Machtiging voorbeeld’ door mijn machtiging heen!
Bovenaan de pagina ‘Mijn machtiging’ ziet u op welke datum u verlenging heeft aangevraagd, of uw
vangsten zijn goedgekeurd en of uw leges zijn betaald als u aspirant- of instituut-ringer bent. Als iets
hier niet is ingevuld, dan is de machtiging die u aanmaakt niet geldig. Er zal geen handtekening
opstaan en groot ‘Machtiging voorbeeld’ doorheen geschreven staan.
Op het moment dat de veranderingen live gaan op Griel begin januari 2019 zal voor de meeste
ringers de verlengingsaanvraag niet behandeld zijn. De machtiging die u via de ‘Maak machtiging’
knop oproept zal dus niet geldig zijn. Dit pdf-document is wel geschikt om gegevens op te
controleren, doe dit dus ook zorgvuldig!

Griel doet het niet!
Griel werkt het beste in de internetbrowser Google Chrome. Op andere browsers kan de correcte
weergave van Griel niet gegarandeerd worden. Google Chrome heeft de nare gewoonte om oude
informatie vast te houden. Als er iets niet goed werkt in Griel, probeer dan eerst de geschiedenis te
verwijderen. Dit kunt u als volgt doen:
1. Druk op uw toetsenbord tegelijkertijd Ctrl+H
2. Links in het scherm staat een link ‘Clear browsing data’ als u Chrome in het Engels hebt
ingesteld, of ‘Browsegegevens wissen’ in het Nederlands.
3. Let op dat u de time range op ‘All time’ of ‘Altijd’ hebt staan.
4. Klik op ‘Clear data’ of ‘Gegevens wissen’.
5. Probeer het nu nog een keer in Griel. Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met
Jolien Morren.

