
Beknopte handleiding website  
Homepage 
1e gedeelte homepage  
 
Het bovenste gedeelte van de homepage bevat:

De menubalk. 
Uitleg over de vereniging en de haven. 
 
Hyperlinks van: De videotrailer van de haven. 

              Weer en getij rond de Oosterschelde. 
                          Een schets van de haven voor in en uitvaren van schepen.

   Deze items zijn allen te openen met een muisklik.

 
 



 

2e gedeelte homepage
Het onderste gedeelte van de homepage bevat het nieuws, nieuwsoverzicht en de  
kalender. 
 

 

 
 

In het nieuws zie je de laatste ingekomen nieuwsberichten, dit kunnen o.a. zijn:  
 
Evenementen van de WSV. 
Mededelingen van het bestuur. 
Mededelingen van havenmeesters en commissies e.d. 
Ook stremmingen van bruggen e.d kunnen hier worden gecommuniceerd.

 
Je kunt deze nieuwsitems stuk voor stuk openen met een muisklik op de lichtblauwe 
hyperlinks.



Vervolgens zie je alle inlichtingen over het item eventueel aangevuld met foto’s en/of een  
videotrailer. (zie de afbeelding).

 
 
In het nieuwsoverzicht vind je alle ingekomen 
items die in de loop van de tijd gepubliceerd zijn.

 
 

De kalender 
In de kalender kun je je inschrijven voor bijvoorbeeld een evenement. 
 
Hier worden ook de data van de ALV aangegeven en activiteiten van het bestuur, bijvoor-
beeld de mosselavond en de nieuwjaarsreceptie. 



 
Je krijgt dan de volgende informatie te zien met de inschrijfgegevens.

 
Via bovenstaande knoppen kun je je inschrijven voor een activiteit en kan je zien welke leden  
er aan deze activiteit meedoen.

__________________________________________________________________________

 
Uitleg van de tekens in de kalender activiteiten: 
(De zichtbaarheid van de tekens is afhankelijk van de tijd van inschrijven en na inloggen).

 

 
Met het filter kun je kiezen uit de volgende categorieën:



Uitleg van de tekens in de kalender inschrijven: 
(De zichtbaarheid van de tekens is afhankelijk van de tijd van inschrijven en na inloggen).

 
 
 
__________________________________________________________________________

 
De menubalk  
In het menu bevinden zich submenu’s met de volgende pagina’s: 

De vereniging: 
 

 

Bij bestuur, ereleden, commissies vind je alle emailadressen van het bestuur, webmasters en 
de voorzitters van de commissies. 
 
 
Je kunt deze pagina’s aanklikken en bekijken, sommige pagina’s bevatten links naar andere 
website’s en/of download knoppen voor de bijbehorende documenten. 
De pagina’s spreken verder voor zich.



De Haven:

De Passanten, Contact en Inloggen.

Bij Contact staan de adres en telefoon gegevens en het email-adres van de secretaris.

 
Bij Inloggen kunnen de leden zich aanmelden voor de besloten items.  
De inloggegevens worden vanuit het leden administratiesysteem e-Captain van de vereni-
ging naar alle leden verstuurd. 
 
Na inloggen krijg je de volgende menubalk te zien:



Dashboard
Nadat je bent ingelogd verschijnt er een “dashboardpagina”, een overzicht met verschillende 
gegevens over je gegevens, facturen, gekoppelde leden (gezinslid, mede-eigenaar) en kun 
je zien wanneer je bent ingedeeld voor de zelfwerkzaamheid (indien van toepassing). 
Hier zie je ook voor welke activiteiten je je hebt ingeschreven. Je kunt je hier eventueel ook 
weer uitschrijven met het kruisje X.

 
Mijn gegevens ziet er als volgt uit:

 
 
 

Hier kun je al je persoonlijke gegevens vinden en eventueel aanpassen, je facturen inzien, je 
inloggegevens aanpassen of je lidmaatschap opzeggen. 



Bij mijn gegevens in het submenu kan je gegevens wijzigen of aanpassen in de volgende 
categorieën: Algemeen, Contact, Adressen, Lidmaatschap en Overige, dit wordt opgeslagen 
in het ledenbestand van de WSV.

 
Leden zoeken leden:  
Hier kunnen contactgegevens van andere leden worden opgezocht, mits het andere lid deze 
heeft vrijgegeven. Via Mijn instellingen kan ieder lid zelf aangeven welke gegevens zichtbaar 
zijn voor andere leden.

Forum: 
Leden kunnen hier een vraag stellen over motoronderhoud, opstappers, gezamenlijk tochten 
etc. Er zijn vooralsnog 3 categorieën aangemaakt. Ieder lid kan in een van die categorieën 
een discussie starten door op het + teken te klikken.



PDF files downloaden of afdrukken: 

Heb je bij bijvoorbeeld “Wachtlijst”  een PDF file van de Wachtlijst geopend dan kan je deze 
als volgt downloaden en/of afdrukken.

Ga in de rechter boven hoek naar de volgende tekens:

Ligplaatsen overzicht, wachtlijst, fotoboeken en video spreken voor zich.

 
 
 
 
 
 

Hier een afbeelding van de fotoboeken. 
 
 


