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Aanmaken van nieuwsberichten 
 

Voor het aanmaken van nieuwsberichten navigeer je nadat je bent ingelogd naar Berichten -> Nieuw 

bericht, in de zijbalk: 

 

 
Op deze pagina kun je het bericht aanmaken door de velden in te vullen. In onderstaande 

schermafbeelding zijn de velden benoemd die ingevuld kunnen worden om een bericht te 

publiceren: 
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1. Titel toevoegen 
Vul de titel van het nieuwsbericht in. 

 

2. Hero afbeelding 
Kies eventueel een foto als Hero afbeelding die wordt getoond in de bovenkant van het 

nieuwsbericht. Let op, de foto dient groot genoeg te zijn. Zie hiervoor de aanwijzing bij dit veld. 

Hierin kan tevens de uitlijning van die afbeelding worden ingesteld, om op de bovenkant, midden of 

onderkant van de afbeelding uit te lijnen. 

 

3. Tekstbewerker 
Vul hier de inhoud van het nieuwsbericht in. Je kunt hier gebruik maken van de tekstopmaak 

gereedschappen in de balk erboven. Dit is vergelijkbaar met tekst opmaken in bijvoorbeeld Microsoft 

Word. 

 

4. Categorieën 
Selecteer de categorie van het nieuwsbericht. 

 

5. Uitgelichte afbeelding 
Selecteer een uitgelichte afbeelding. Deze afbeelding wordt als sfeerfoto getoond naast / achter de 

inhoud van het nieuwsbericht. 

 

6. Alleen voor leden 
Kies of het nieuwsbericht openbaar is of enkel te zien is voor leden van ATC.  
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Aanmaken van evenementen 
 

Voor het aanmaken van evenementen navigeer je nadat je bent ingelogd naar Evenementen -> Voeg 

nieuwe toe in, de zijbalk: 

 

 

Op deze pagina kun je het evenement aanmaken door de velden in te vullen. In onderstaande 

schermafbeelding zijn de velden benoemd die ingevuld kunnen worden om een evenement te 

publiceren: 
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1. Titel toevoegen 
Vul de titel van het evenement in. 

 

2. Hero afbeelding 
Kies eventueel een foto als Hero afbeelding die wordt getoond in de bovenkant van het 

nieuwsbericht. Let op, de foto dient groot genoeg te zijn. Zie hiervoor de aanwijzing bij dit veld. 

Hierin kan tevens de uitlijning van die afbeelding worden ingesteld, om op de bovenkant, midden of 

onderkant van de afbeelding uit te lijnen. 

 

3. Evenement data 
Vul alle data voor het evenement in. 

 

3.1 Evenement info 

 

Vul hier de startdatum van het evenement in. Als het evenement meerdere dagen duurt kun je een 

eind datum invullen in het veld dat verschijnt na het invullen van de start datum. 
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3.2 Programma 

 

Klik op de knop Programma inschakelen om het programma’s toe te voegen. Je kunt voor iedere dag 

van het evenement een programma toevoegen door onderin op de blauwe knop Nieuw programma 

te klikken. Per programma kun je een locatie, omschrijving en tijdsloten invullen. Tijdsloten zijn ook 

meerdere aan te maken per programma door op de blauwe knop Nieuw tijdslot te klikken. Per 

tijdslot kun je een icoon, tijd en omschrijving invullen. 
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3.3 Aanmelden 

 

Klik op de knop Aanmelden formulier inschakelen om het aanmeldformulier te activeren voor het 

evenement. Hier kun je instellen op welk e-mailadres de inschrijvingen moeten binnen komen, een 

omschrijving toevoegen, het maximaal aantal deelnemers instellen voordat het evenement vol is en 

een melding invullen voor wanneer het evenement vol is. 

 



 
8 

3.4 Terugblik 

 

Na afloop van het evenement kan er een terugblik worden toegevoegd door de knop Terugblik 

instellen aan te klikken.  Hier kunnen bijvoorbeeld tekst, foto’s en video’s worden toegevoegd om 

een impressie van het evenement te tonen. Tevens kun je de knop Terugblik alleen tonen voor leden 

aanzetten om de terugblik alleen te tonen aan ingelogde leden.  
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3.5 Contactformulier 

 

De contactpagina onderaan bij het evenement wordt verstuurd naar het e-mailadres wat je in dit 

veld invult.   

 

4. Tekstbewerker 
Vul hier de inhoud van het nieuwsbericht in. Je kunt hier gebruik maken van de tekstopmaak 

gereedschappen in de balk erboven. Dit is vergelijkbaar met tekst opmaken in bijvoorbeeld Microsoft 

Word. 

 

5. Categorieën 
Selecteer de categorie van het evenement. 

 

6. Video toevoegen 
Vul eventueel een YouTube of Vimeo link in. Op de website zal een knop verschijnen die linkt naar de 

ingevulde video. 

 

7. Uitgelichte afbeelding 
Selecteer een uitgelichte afbeelding. Deze afbeelding wordt als sfeerfoto getoond naast / achter de 

inhoud van het nieuwsbericht.  
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Bewerken van de afdeling pagina 
 

 

1. Ga in het menu naar Afdelingen > Alle items. 

2. In dit overzicht van alle afdelingen kan alleen de eigen afdeling worden bewerkt. Klik op de 

eigen afdeling naam in de lijst met afdelingen om deze te bewerken. 

3. In de bewerkpagina kunnen de inhoudelijke teksten van de afdelingpagina worden 

aangepast. 

4. Bovenin de pagina staat het titelveld. 

5. Vervolgens kan een Hero afbeelding worden ingesteld, dat is de achtergrondafbeelding 

bovenaan de pagina. Hierin kan tevens de uitlijning van die afbeelding worden ingesteld, om 

op de bovenkant, midden of onderkant van de afbeelding uit te lijnen. 

6. In het tabje Afdelingen kan in de linkerkant gekozen worden voor een aantal subtabjes: 

a. Contact info - met het telefoonnummer en E-mailadres. 

b. Nieuws - hier kunnen nieuwsberichten worden vastgepind op de pagina. 

c. Reviews - in- of uitschakelen van de Review op de pagina, en het kiezen van welke 

reviews. 

d. Afdeling biografie - 1 of 2 tekstblokken voor de afdelingstekst. 

e. Extra inhoud - ruimte voor een statisch vast bericht voor specifiek de eigen afdeling, 

bedoeld voor tekst dat geen nieuwsbericht is. 

f. Bestuur - korte tekst met introductie over het bestuur van de afdeling. 


