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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 een openbaar gedeelte en een gesloten ledengedeelte. Afhankelijk of je ingelogd 
bent zie je andere menu-opties. We beginnen met het openbare gedeelte. 
 
De HOME page bevat  
 

• een foto van het beroemde Almeerse Kasteel met daarin het hoofdmenu. 

• een drietal “Services” (uitleg wat we doen en waarom je lid zou moeten worden) 

• een aantal “Berichten uit de Fotoclub” met laatste nieuwtjes/berichten 
 
alles aanklikbaar en leidend naar verdere detailinformatie op andere pagina’s 
 
Je kun overal terug naar de HOME page door op het logo linksboven of de menu-optie “Home” te klikken. 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
Het MENU aan de bovenkant is het openbaar en kan door iedereen worden opgevraagd.   
Klik op de naam van gewenste menuoptie om de pagina op te roepen. 
In de teksten van de pagina’s zijn her en der links opgenomen, herkenbaar aan de blauwe tekst.  
Je kunt daar rechtstreeks naar betreffende informatie gaan. 
Het Logo op iedere pagina is ook de optie om terug te keren naar de startpagina. 
 
Iedere optie in het MENU bevat een aantal opties. Een overzicht: 
 

HOOFDMENU 
o Home     (terug naar) Startpagina  

 
 

o Club     Uitleg over de Fotoclub. 
▪ Over ons    Locatie en bereikbaarheid van de  Fotoclub. 

• Locatie   Locatie waar we clubavonden houden 

• Leden overzicht  Openbare profielenlijst actieve leden. Beperkte 
                                             algemene informatie.  

▪ Bestuur    Actuele samenstelling van het bestuur 
▪ Activiteiten   Algemene uitleg van activiteiten 

• Jaarprogramma  Programma van alle clubavonden en activiteiten 

• Foto groepen              Uitleg (sub)groepen binnen de Fotoclub 

• Sprekers   Wat we doen met externe sprekers 

• Uitjes   Zaterdaguitjes 

• Club weekend  Jaarlijkse Fotoclub-weekend 

• COVID-19   Corona-maatregelen binnen de Fotoclub 
▪ Kosten    Uitleg over kosten van deelname aan de Fotoclub 
▪ Lid worden   Optie om je aan te melden als lid 
▪ Nieuws    Openbaar clubnieuws en berichten 

 
 

o Foto’s     Uitleg over de fotopagina’s. 
▪ Nieuwste foto’s   Laatst toegevoegde foto’s op de website 
▪ Eregalerij Winnaars  Wall of fame  
▪ Per lid    Keuze foto’s per lid 
▪ Per #tag    Keuze foto’s per #tag, bijv #winnaars 
▪ Foto’s vd Maand   Overzicht Foto vd Maand wedstrijden per seizoen 
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o Contact     Contactformulier / vraag 
▪ Locatie    Locatie waar we clubavonden houden 
▪ Vraag stellen   Contactformulier / vraag 
▪ Kennismaken   Contactformulier / Kennismaken 
▪ Lid worden   Contactformulier / Lid worden 
▪ Privacy vraag   Contactformulier / Privacy vraag 

 
 

o Login 
▪ Login optie, alleen voor actieve leden 

 
 
Het openbare gedeelte van de website is primair bedoeld om onze Fotoclub te promoten en potentiële 
nieuwe leden over de streep te trekken.  Daarom leggen we uit wat we doen, waarom je bij onze 
Fotoclub zou moeten zijn en hoe je in contact kan komen. Mooie foto’s helpen daarbij natuurlijk, maar 
ook dat je in de Facebook en/of Instagram account regelmatig naar onze website verwijst.  
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3 Gesloten leden gedeelte 

 
Het LOGIN is de toegang tot het gesloten leden gedeelte van de website. Deze informatie is alleen 
zichtbaar voor actieve leden die beschikken over een gebruikersnaam/wachtwoord. Het gesloten 
gedeelte is primair bedoeld om de leden te informeren over activiteiten, de leden onderling en 
clubdocumentatie. 
Dit gesloten gedeelte bevat de volgende extra opties (naast de eerder vermelde algemene opties) 
 

o Leden info     
▪ Ledenlijst Administratie  Verkorte ledenlijst mbt bereikbaarheid 
▪ Commissies   Samenstelling diverse clubcommissie 
▪ Leden nieuws   Intern nieuws alleen voor de leden 
▪ Stand Fotograaf vh Jaar  Tussenstand Fotograaf vh Jaar 
▪ Documentatie   Club documenten, zoals statuten, reglement 
▪ Leden overzicht   Uitgebreid overzicht actieve leden 
▪ Meld privacy issue  Ledenoptie om privacy probleem te melden 

 
o Loguit     Uitloggen, terug naar openbare website 

 
Log in met jou  gebruikersnaam/wachtwoord. De gebruikersnaam mag ook je opgegeven mailadres zijn. 
 
Je start dan in je profiel-pagina. Daarin staan alle gegevens die op de website van jou geregistreerd zijn. 
Deze informatie is besloten en alleen bedoeld voor de overige leden om je te leren kennen.  De openbare 
data per lid is beperkt en te vinden onder hoofdmenu/club/leden overzicht. De profielinformatie voor 
leden alleen voor ingelogde leden is zichtbaar onder hoofdmenu/leden info/leden overzicht 
 
Je kunt bijna alle aanpassen en/of leeg maken naar wens.  Gebruik daarvoor het wieltje rechts op de 
profiel pagina met de optie “bewerk profiel”. De optie “mijn account” geeft je de mogelijkheid je 
mailadres of wachtwoord te veranderen.  
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Spit eens door de diverse velden: bijna alle gegevens zijn te wijzigen.  
 
Belangrijk zijn de links die ingevuld kunnen worden bij  

• Persoonlijke Website URL > link naar eigen website, bijvoorbeeld werkaandemuur 

• Facebook > link naar je facebook account 

• Instagram > link naar je Instagram account 

• Flickr > link naar je Flickr account 

• Fotoalbum op deze site > vaste link naar interne fotoalbum op onze website 
Je kunt deze links gebruiken om eigen foto’s te promoten. Hoe meer links er over en weer gebruikt 
worden hoe beter de fotoclub en jou accounts gevonden kunnen worden via Google. 
Je kunt deze links natuurlijk ook leeg maken als je geen verwijzingen wilt of kan maken. 
 

4 Foto beheer 

 

In je profiel vind je een link naar je persoonlijke Fotoalbum. https://almeersefotoclub.nl/fotos-<naam> 
 
Dan open je je persoonlijke fotoalbum op de website, bedoeld om je mooiste foto’s te promoten, maar 
ook als uithangbord om de Fotoclub te promoten. Van elk lid wordt gevraagd om een aantal van zijn 
foto’s (wel of niet gemaakt in relatie met de Fotoclub) hier te uploaden zodat wij als Fotoclub kunnen 
laten zien welke mooie foto’s wij maken! 
 
Je ziet de foto’s die eerder ge-upload waren. 
Onderaan de pagina zie je “Edit” staan. Klik daarop en je komt in het beheerscherm.   
Daarin zijn vele opties, maar de enige die je moet gebruiken is “Manage images”.   
Klik op de groene balk.  Je ziet dan  
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Je kunt dan foto’s  
 

• toevoegen (klik “Aan galerij toevoegen”, daarna op “Bestanden uploaden”, etc) 
 Per nieuwe foto vul de velden “Titel”, en eventueel “Beschrijving”, eventueel “Tags” aan 
 de rechterkant naast de foto(s).  De rest van de velden zijn voor technisch beheer. 

o klik op “Aan galerij toevoegen”,  
 

• verwijderen (klik op X van de foto)  
 
Let op, om alles op te slaan 
 

• klik daarna op “Galerij updaten”,  

• en daarna nog in vak Publiceren op “Update” 
 
Je moet de toegevoegde foto(‘s) dan zien in de persoonlijke fotoalbum. 
 
EXIF data wordt op systeemniveau toegevoegd. Omdat dit nu nog een handmatige systeembeheer 
activiteit is kan het enige tijd duren voor je die data ziet bij nieuwe foto’s.  Verzocht wordt om de foto’s 
die je upload niet te strippen van EXIF data. Deze info is heel leerzaam voor leden om te weten met welke 
instellingen een foto is gemaakt.  
 
Nog een opmerking over “Tags” > op dit moment worden tags alleen gebruikt op systeemniveau om 
“#winnaars” van de Foto van de Maand wedstrijd te kunnen opvragen. In de toekomst zullen we mogelijk 
meer tags gaan gebruiken.  
Als je hier een #waarde invult (bijvoorbeeld #urbex #architectuur) kun je die selecteren bij  
Hoofdmenu /Fotos /Per #tag. 
Suggesties: #portret #urbex #architectuur #macro #abstract  #nacht enz. 
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Beperk je tot 1 tag per foto om het type fotografie aan te geven, Instagram is veel beter ingericht om 
foto’s te taggen met veel tags-per-foto dan onze website. 
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1 Gedragsregels 

 
Wel Presenteer je mooiste foto’s in je gebruikersomgeving: de website is ons visitekaartje! 
 Zorg voor een profielfoto zodat de andere leden je kunnen (her)kennen. 
 Vul zoveel mogelijk informatie in in je profiel: camera, interesses, 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. 
Of je je 06-nummer wilt bekendmaken aan je medeleden is aan jouzelf. 

 Geen schunnig, obsceen, beledigend, kwetsend of gruwelijk materiaal gebruiken. 
 
 
 
 

Veel plezier met onze website www.almeersefotoclub.nl. 
 
Voor problemen/vragen/ondersteuning even contact opnemen via mail  

        webmaster@almeerefotoclub.nl  
 

http://www.almeersefotoclub.nl/
mailto:webmaster@almeerefotoclub.nl

