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Inhoud 

• Introductie 
• Idee achter site 

• Doelstelling site 

• Wat kun je als lid 

• Wandeling door de site 
• Club: home, portfolio en groepen 

• Activiteiten: nieuws, agenda, activiteiten en foto’s 

• Leden: wie is wie en eigen pagina 
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• Bestaande site  
• Statisch en weinig actueel 

• Lastig werkend op mobiel 

• Tijdrovend en precies werk om inhoud te plaatsen 

• Nieuwe site dynamischer en informatief maken 
• Centrale en actuele informatiebron in de club 

• Probleemloos werkend op mobiel 

• Veel eenvoudiger interface voor plaatsing inhoud 

• Nieuwste technologie en privacy inzichten 
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Introductie 



• Als leden vormen wij een vereniging 

• Die vereniging heeft een aantal groepen gevormd 
• Bestuur, werkgroepen, expositiecommissie, mentoraat 

• Die groepen organiseren allerlei activiteiten 
• Excursies, workshops, exposities, clubavonden, foto-shoots, presentaties 

• Uit die activiteiten komen foto’s voort 
• Die foto’s geven een beeld van de activiteiten en hoe we beter worden 

• De mooiste foto’s plaatsen we in een portfolio 
• Het portfolio toont wat een fotograaf in deze vereniging kan bereiken 
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Idee achter site 

Leden 

Groepen 

Activiteiten 

Foto’s 

Portfolio 



• Site moet leden informeren over de activiteiten 
• Nieuws over activiteiten, agenda met activiteiten 

• Pagina met alle informatie over een activiteit 

• Site moet anderen informeren over de vereniging 
• Wat doet die club, hoe gaat dat en wat bereiken ze 

 

• Site moet gemakkelijk werken op mobiel 

• Site moet gemakkelijk bij te werken zijn 
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Doelstelling site 



• Ieder lid krijgt een account 

• Na inloggen is persoonlijke informatie beschikbaar: 
• Foto’s en namen van leden vereniging en organisatoren groepen 

• Namen van leden van (werk)groepen en deelnemers activiteiten 

• Ieder lid heeft een eigen pagina 
• Toelichting over zichzelf 

• Verwijzing naar eigen website 

• Fotoalbum (max. 10 foto’s) 

• Geen verplichting eigen pagina te vullen 
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Wat kun je als lid? 



• Home pagina 
• Beeld vereniging 
• Groepen binnen vereniging 

• AFV de Veluwe 
• Items in menu laten zien 

• Portfolio 
• Portfolio komt nog 
• Exposities slide-show laten zien 

• Groepen 
• Pagina indeling 
• Verhaal en feiten (agenda) van de groep 
• Laatste album van activiteit groep 

 

• Nieuws – informatieprikkel over activiteiten 
• Publicatiedatum van activiteit 
• Vandaag en verleden 

•   Agenda – planning van activiteiten 
• Datum van activiteit 
• Gisteren en toekomst 
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Club - activiteit - lid 

• Activiteit 
• Pagina indeling 
• Links verhaal, rechts feiten 
• Onderaan foto’s geplaatst na afloop 

• Foto’s 
• Sub items per groep 

 
 

• Menu-item inloggen 

• Start bij nieuws: nieuwe informatie 

• Pagina van een werkgroep: wat is er extra te zien 

• Pagina foto’s: deelnemers ook te zien 

• Pagina activiteit: deelnemers te zien 

• AFV de Veluwe: wie is wie pagina 

• Naar eigen pagina 
• Eigen verhaal, website en fotoalbum 
• Foto uploaden laten zien 


