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Handleiding voor gebruikers website: zjwameaktueel.nl



Bezoek de website: https://zjwameaktueel.nl/

1. Account aanvragen (dus toegang om berichten en evenementen te plaatsen)



Kijk in de zwarte balk bij Account en kies voor : Account aanmaken

1. Account aanvragen 



1. Account aanvragen 



Vul het formulier volledig in, lees 

het reglement en accepteer de 

voorwaarden.

Klik dan op: Verzenden

Naam vereniging of organisatie

Email van vereniging of organisatie

Reden waarom u deze aanvraag 

indient (lees ook het reglement)

Voorwaarden accepteren

Versturen

1. Account aanvragen

Uw voor- en achternaam



Voorbeeld

1. Account aanvragen



U ontvangt vervolgens een e-mail (op het e-mail adres dat u ingevuld heeft), met een 

gebruikersnaam        en een wachtwoord       .

Deze moeten ingevuld worden in het inlogscherm dat te vinden is op:

https://zjwameaktueel.nl/bijdragen/

Gebruikersnaam: ………………………….

Wachtwoord: ………………………………..

Klik op de bijgevoegde link uit de e-mail om in het inlogscherm te komen.

Lukt dit niet, typ dan het volgende in uw url balk: zjwameaktueel.nl/bijdragen/ en vul dan 

uw gebruikersnaam en wachtwoord in

2. Gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail ontvangen
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https://zjwameaktueel.nl/bijdragen/


3. Inloggen op de website

1

2

https://zjwameaktueel.nl/bijdragen/

Als u na het invullen van het wachtwoord het hokje Onthoud mij aanvinkt, hoeft u de volgende

keer deze gegevens niet meer in te vullen. Klik nu op INLOGGEN

https://zjwameaktueel.nl/bijdragen/


4. Evenement toevoegen (plaatsen)

Klik op de blauwe tekst : Evenement toevoegen



4. Evenement toevoegen (plaatsen)

Vul de benodigde informatie in volgens de genummerde stappen.

1

2

3

4

5

6



4. Evenement toevoegen (plaatsen)

Vul de benodigde informatie in volgens de genummerde stappen.

1

2

3

4

5

Plaats hier uw omschrijving van 

het evenement, de locatie en de 

tijd. 
6

Vul hier de datum in (klik op kalender icoon) en 

(nogmaals) de starttijd van het evenement. 

Vul daarna de einddatum in of kies voor HELE DAG. Hier kunt u een 

afbeelding of logo 

uploaden. Hoe? Lees 

verder

Klik op 

publiceren om 

uw evenement 

te plaatsen.

Vul de titel van uw evenement in



4. Evenement toevoegen (plaatsen)

Voeg een afbeelding of logo toe: Klik op : Uitgelichte afbeelding kiezen

Daarna komt u in dit scherm en klikt u op: Bestanden selecteren

u kunt ook het bestand naar het witte vlak ‘slepen’ om te uploaden.

Let op: het bestand mag niet groter zijn dan 10 MB

5



4. Evenement toevoegen (plaatsen)

Na het uploaden staat het bestand in de mediabibliotheek, welke automatisch geopend wordt.

Uw nieuwe afbeelding of logo staat meteen links vooraan. U klikt op de afbeelding/logo en 

kiest rechts onderaan voor Uitgelichte afbeelding kiezen.

5



4. Evenement toevoegen (plaatsen)

De afbeelding/het logo is nu te zien, rechts onderaan bij uw evenement 

(Tip: gebruik een vierkant formaat zodat deze ook op mobiel volledig in beeld is).

Nu kunt u kiezen voor Publiceren (rechts bovenaan) en uw evenement is geplaatst!

Liever eerst een voorbeeld zien? Klik dan op Voorbeeld (ook rechts boven) en keer daarna 

terug naar deze pagina.

5



5. Evenementen bekijken

U kunt de evenementen in een lijst bekijken door links in de zwarte balk te kiezen voor:

Bekijk alle evenementen

Dit is bijvoorbeeld gemakkelijk als u een terugkerend evenement wilt plaatsen.



5. Evenementen bekijken

Hier ziet u dan de lijst van alle door u geplaatste evenementen.

Door met de muis over de titel van het evenement te gaan, krijgt u in blauw enkele opties te 

zien. De eerste is bekijken, de tweede is Duplicate om het evenement te dupliceren.

Vergeet daarna niet om de datum en eventueel de tijd van het nieuwe evenement te wijzigen.



6. Bericht toevoegen (plaatsen)

Het plaatsen van een bericht werkt op dezelfde manier als het plaatsen van een evenement.

Om terug te komen bij het beginscherm, klikt u links bovenin op de pijl terug, totdat u weer 

op onderstaande pagina bent. Nu kiest u voor Bericht toevoegen in blauw.



6. Bericht toevoegen (plaatsen)

Volg weer de genummerde stappen.

1

2

3

4

Plaats hier uw omschrijving van 

het bericht. 

Vul de titel van uw bericht in

Scroll naar beneden indien nodig, om een logo of 

afbeelding toe te voegen (Hoe? Lees verder..)

Klik 

vervolgens 

op

Publiceren

.



6. Bericht toevoegen (plaatsen)

Als u naar beneden gescrold heeft, kunt u bij Uitgelichte afbeelding kiezen een afbeelding 

of logo toevoegen

1

2
Plaats hier uw omschrijving van 
het evenement. 

Vul de titel van uw bericht in

3



Nadat u op Uitgelichte afbeelding kiezen heeft geklikt, komt u in dit scherm.

Klik op: Bestanden selecteren

U kunt ook het bestand naar het witte vlak ‘slepen’ om te uploaden.

3

6. Bericht toevoegen (plaatsen)



Na het uploaden staat het bestand in de mediabibliotheek, welke automatisch geopend 

wordt. Uw nieuwe afbeelding of logo staat meteen links vooraan. U klikt op de afbeelding/

logo en kiest rechts onderaan voor Uitgelichte afbeelding kiezen.

3

6. Bericht toevoegen (plaatsen)



De afbeelding is nu rechts onderaan bij uw bericht te zien.

Let op: Ook hier is het verstandig om voor een vierkante afbeelding te kiezen, zodat deze 

ook op mobiel volledig te zien is.

3

6. Bericht toevoegen (plaatsen)



Klik vervolgens op Publiceren of klik nog eerst op Voorbeeld als u wilt zien hoe uw bericht 

getoond wordt.

4

6. Bericht toevoegen (plaatsen)

4



Vanuit de pagina waarin u het bericht heeft gemaakt, kunt u links in de zwarte kantlijn naar

Bekijk alle berichten om een lijst te zien van alle berichten die u geplaatst heeft.

7. Berichten bekijken



Als u een zelfde bericht nog eens wilt plaatsen, kunt u op de blauwe tekst EA Duplicator

klikken om deze te dupliceren. Hetzelfde bericht verschijnt dan nog een keer in dit overzicht, 

maar dan met de tekst –Concept er achter, zodat u weet dat deze nog aangepast moet 

worden. Stel u heeft een foutief bericht gemaakt, dan kunt u deze naar de prullenbak

verplaatsen door op de rode tekst Prullenbak te klikken.

7. Berichten bekijken



Zijn er nog vragen?

info@kitewebsites.nl

mailto:info@kitewebsites.nl

