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1 Welkom op de website van de Almeerse Foto Club 

 
Dit document is bedoeld voor (nieuwe) leden die graag willen weten hoe gebruik kan worden gemaakt 
van de website van de Fotoclub: www.almeersefotoclub.nl 
 
De website bestaat uit twee hoofddelen: een openbaar gedeelte en een gesloten ledengedeelte. 
Beide delen worden afzonderlijk behandeld. 
 

 
 
  

http://www.almeersefotoclub.nl/
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2 Openbaar gedeelte 

 
Het MENU aan de linkerkant is het openbare gedeelte en kan door iedereen worden opgevraagd.   
Klik op de naam van gewenste menuoptie om de pagina op te roepen. 
In de teksten zijn her en der links opgenomen, herkenbaar aan de blauwe tekst.  
U kunt daar rechtstreeks naar betreffende pagina gaan. 
 
Iedere optie in het MENU bevat een aantal opties. Een overzicht: 
 

• MENU 
o HOME    Startpagina met willekeurige foto-van-de-maand foto. 

 
o WIE ZIJN WIJ   Uitleg over de Fotoclub. 

▪ CLUB   Locatie en bereikbaarheid van de  Fotoclub. 
▪ BESTUUR   Samenstelling van het bestuur.. 
▪ COMMISSIES  Overzicht van de diverse commissies en hun leden. 
▪ LEDEN   “Smoelenboek” van de leden, klik op naam voor: 

• Contact Info Stukje tekst ingevoerd door het lid zelf. 

• Extra Informatie wat extra info, zoals privéwebsite, camera en interesses. 

• Gallery  Foto’s die door het lid zelf geplaatst zijn. 
 

o WAT DOEN WIJ   Algemene uitleg van activiteiten. 
▪ CLUBAVONDEN  Uitleg over de clubavonden. 
▪ PROGRAMMA  Jaarprogramma. 
▪ FOTOGROEPEN  Overzicht Fotogroepen en trekkers. 
▪ FOCUSGROEPEN  Uitleg Focusgroepen. 

 
o FOTO’S    Uitleg over de fotopagina’s. 

▪ LEDEN   Opnieuw via “Smoelenboek” van de leden. 
▪ DOCUMENTEN  Instructies/templates mbt foto’s en passe-partouts 
▪ FOTO’S VAN DE MAAND Foto’s-van-de-maand op datum/onderwerp. 
▪ SPECIALS   Foto’s van speciale uitjes. 

   
o LAATST TOEGEVOEGD  Overzicht van recentste 100 foto’s. 

  
o LINKS    Aantal interessante website-links. 

     
o CONTACT    Korte mededeling op Fotoclub functie/commissie. 

▪ LID WORDEN  Speciaal invulscherm voor nieuwe leden. 
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3 Gesloten leden gedeelte 

 
Het LEDENLOGIN is de toegang tot het gesloten leden gedeelte van de website. Deze informatie is alleen 
zichtbaar voor actieve leden die een gebruikersnaam/wachtwoord hebben ontvangen.  
Log in met deze door de webmaster gegeven gebruikersnaam/wachtwoord. 
 
Dit gesloten gedeelte bevat de volgende opties: 
 

• LEDENMENU 
 

o MIJN PROFIEL   Overzicht eigen gegevens via “Smoelenboek”. 
▪ Contact Info  Stukje tekst ingevoerd door het lid zelf. 
▪ Extra Informatie  Extra info, zoals privéwebsite, camera en interesses. 
▪ Gallery   Foto’s die door het lid zelf geplaatst zijn. 

 
o MIJN PROFIEL BEWERKEN Toegang eigen gegevens. 

▪ Portret   Foto in het “Smoelenboek” (200x300 pixels). 
▪ Contact Info  Naam (Alias), Gebruikersnaam & wachtoord bewerken. 
▪ Extra informatie  Extra informatie bewerken. 

 
o MIJN ALBUM BEWERKEN  Toegang tot eigen fotoalbum. 

▪ <nieuwe foto>  Toevoegen nieuwe foto (maximaal 500). 
 

o FOTOGRAAF VAN HET JAAR Stand “Fotograaf van het Jaar” wedstrijd. 
 

o INTERNE DOCUMENTEN  Allerlei interne documenten, presentaties,  
                                                          voordrachten. Niet voor externe publicatie! 
 

o UPLOAD FOTO VD MAAND Menu voor het uploaden van je deelnemende foto 
 

 
Spit eens door de diverse opties: alle noodzakelijke gegevens zijn beschikbaar en/of wijzigbaar.  
 
De website commissie is verantwoordelijk dat de inhoud up-to-date en correct is. 
Zij houden ook de Contactgegevens uit het gesloten ledengedeelte bij, zoals adressen en  
telefoonnummers. Deze zijn niet zichtbaar voor niet-leden. 
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4 Gedragsregels 

 
Wel Presenteer je mooiste foto’s in je gebruikersomgeving: de website is ons visitekaartje! 
 Zorg voor een passende (200x300 pixels, portret) foto in het  “smoelenboek”. 
 Vul je informatie in in je profiel: camera, interesses, expertise, etc. 
 
Niet Geef geen privacygevoelige informatie over jezelf vrij, dat gaat niemand wat aan. 

Geef informatie uit het gesloten ledengedeelte nooit door aan niet-leden. 
 Geen schunnig, obsceen, beledigend, kwetsend of gruwelijk materiaal gebruiken. 
 
 
 
 

Veel plezier met onze website www.almeersefotoclub.nl. 
 

http://www.almeersefotoclub.nl/

