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 1 Inloggen en uitloggen

 1.1 Voor de eerste keer inloggen
U en de gehele wereld kunnen uiteraard nu al kennis nemen van de  informatie op onze 
website. Echter, om gebruik te kunnen maken van de nieuwe functie van het Ledenforum 
dient u eerst op de website in te loggen (ook wel aanmelden genoemd).

Met inloggen wordt voorkomen dat niet-leden toegang krijgen tot het ledenforum en de 
inschrijvingsmogelijkheden voor activiteiten, waaronder het algemeen werk. 
Deze functies zijn niet voor de buitenwacht bedoeld. Alle informatie daar blijft onder ons.
Ze is dus voor de buitenwacht niet zichtbaar.

Om in te kunnen loggen hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. deze 
krijgt u per e-mail van de websitebeheerder.

Deze e-mail ziet er als volgt uit:

Wanneer u deze e-mail opent ziet u het volgende:

U vindt in deze e-mail uw gebruikersnaam. 
Schrijf uw gebruikersnaam nu op!

Uw wachtwoord krijgt u door op met de muis op de blauwe regel te klikken.

Klik op de eerste  blauwe regel onderaan de e-mail (de regel waarin aan het eind 
uw gebruikersnaam staat)
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U krijgt nu het volgende scherm te zien. 

U ziet hier uw wachtwoord staan. Dat is 16 tekens lang.

Pas dit wachtwoord naar eigen inzicht aan.  Velige wachtwoorden zijn minimaal twaalf 
tekens lang.

Onder het wachtwoord in het groene vaak staat of uw wachtwoord sterk, redelijk of zwak 
is. Zorg voor een sterk wachtwoord!
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Schrijf uw nieuwe wachtwoord nu op! en controleer of u het goed van het 
scherm hebt overgenomen.

klik daarna met de muis op 

U krijgt vervolgens ter bevestiging dit 
scherm  te zien.

Klik met de muis op Inloggen
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     U krijgt nu een inlogscherm te zien.

Voer  hier u gebruikersnaam en wachtwoord in

klik op 

U bent nu voor het eerst ingelogd op de website! U kijkt naar de home-pagina.
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 1.2 Uitloggen

Nu we op de website ingelogd zijn, is het goed om ook even het uitloggen te oefenen.

Door uit te loggen zorgt u ervoor dat geen onbevoegden van het Ledenforum gebruik 
maken. Dat is zeker van belang als u op de PC, tablet of mobiele telefoon van iemand 
anders werkt. Bijvoorbeeld op een PC van een bibliotheek of internetcafé.

Op de Home-pagina klik op op Uitloggen

U ziet dat u op de website blijft maar dat de tekst van de functie Uitloggen is veranderd in 
Inloggen.
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Wanneer u uitgelogd bent, kunt nog steeds de website bezoeken, maar niet meer gebruik 
maken van het Ledenforum.

De functies  Inloggen  en Uitloggen staan altijd op dezelfde plaats op het scherm.

Zodra u bent ingelogd verandert de naam Inloggen in Uitloggen. Wanneer u uitgelogd bent 
verandert Uitloggen in Inloggen.

Tip: 
Wanneer u uitsluitend op uw eigen pc, laptop of tablet deze website bezoekt, kunt u het 
uitloggen achterwege laten. U blijft dan ingelogd en kunt de bij uw volgende bezoek direct 
het forum bekijken en berichten plaatsen!



Pagina 9 van 43

 1.3 Opnieuw inloggen
Nadat u bent uitgelogd, kunt u op de homepagina van de website weer inloggen met 
'Inloggen' 

Op de Home-pagina klik op Inloggen
U krijgt nu het inlogscherm te zien.

Voer uw gebruikersnaam in

Voer uw wachtwoord in

Klik op 
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 1.4 Wachtwoord vergeten
Stel uw naam is Henk Huibert en u heeft geprobeert in te loggen met een onjuist 
wachtwoord. U krijgt dan de volgende scherm te zien:

Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u een 
nieuw wachtwoord naar uw e-mailadres laten sturen.
Zodra u dit scherm ziet, 

 Klik op Wachtwoord vergeten?

U ziet nu een scherm waarop u uw gebruikersnaam in moet vullen.

Voer uw gebruikersnaam in en klik op  
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Daarna  wordt het volgende scherm getoond:

Hierin wordt gevraagd om uw e-mailbox te 
controleren op een ontvangen e-mail 

Controleer in uw e-mailbox of u een e-mail van 
de volkstuinvereniging hebt ontvangen.

Aan de buitenkant ziet deze e-mail er als volgt uit:

De inhoud vand e-mail:

Klik op de blauwe regel met uw gebruikersnaam er in aan het eind van het e-
mailbericht.
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Het volgende scherm wordt getoond:

U ziet hier links uw nieuwe wachtwoord staan. Indien u 
dat wenst kunt het voorgestelde wachtwoord nog naar 
eigen inzicht  aanpassen!.

Noteer nu uw nieuwe wachtwoord en controleer of u 
het goed heeft overgenomen!

klik daarna op 
mijnWawo9816
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Vervolgens wordt  bevestigd dat uw wachtwoord is gewijzigd:

Klik op inloggen. U kunt nu met uw nieuwe wachtwoord op de website inloggen.
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 2 Het ledenforum

 2.1 Forumregels. Wat is de bedoeling? 
Het ledenforum is een digitale ontmoetingsplek voor onze leden.

Het is bedoeld voor:

1. het uitwisselen van moestuintips en moestuinervaringen 
2. het aanbieden van of vragen om plantmateriaal, zaai- en pootgoed en andere

spullen die direct met tuinieren te maken hebben.
3. vragen over de werking van het forum

Gelieve discussies over onze statuten, huishoudelijke reglement of beleid van het bestuur 
s.v.p. niet via het forum te voeren maar rechtstreeks met het bestuur.
(volkstuinverenigingvianen@gmail.com).

Het forum is geen chatbox, dus geen whatsapp-achtig geleuter beginnen over koetjes en 
kalfjes, waar niemand op zit te wachten. Houdt het zakelijk.

Het forum is ook niet bedoeld als reclamezuil voor merken. Dus geen logo's e.d. in beeld 
brengen s.v.p . Verwijzingen naar websites die met moestuinieren te maken hebben of 
moestuingereedschap e.d. aanbieden zijn wel toegestaan.

Forumdeelnemers dienen zich respectvol naar elkaar en anderen op te stellen en zich te 
onthouden van discriminerende, sexistische, pesterige of andere respectloze uitlatingen, 
alsmede uitlatingen die daartoe aanzetten. Eveneens verboden zijn bedreigingen en  
uitlatingen die aanzetten tot geweld of haat.

Bovenstaande lijst met vanzelfsprekende beperkingen is niet uitputtend. Het bestuur kan 
hier nog beperkingen aan toevoegen.

Op het forum geplaatste onderwerpen en reacties die in strijd zijn met bovengenoemde  
richtlijnen worden verwijderd. De betreffende leden krijgen hierover bericht van het bestuur 
met het verzoek voortaan de richtlijnen in acht te nemen. Wordt voor de tweede keer een 
overtreding geconstateerd, dan wordt het lid de toegang tot het forum ontnomen.

Bij ernstige overtredingen zal het bestuur het betreffende lid direct (zonder waarschuwing 
vooraf) de toegang tot het forum ontnemen. De geplaatste berichten in kwestie worden 
verwijderd.

 2.2 Het forumstartscherm

U komt in het forum-scherm door in de menubalk op Ledenforum te klikken

Klik op Ledenforum

Dit is het startscherm. Het scherm bestaat uit twee delen:
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1. een lijst met onderwerpen van berichten die door medetuinders al op het forum 
geplaatst zijn (1)

2. twee invoervakken (onderwerpvak en berichtvak) om een nieuw bericht met een 
nieuw onderwerp te plaatsen (2)

menu
balk

onderwerpvak

berichtvak
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Op het ledenforum kunt u 4 dingen doen:

1. Een bericht met een nieuw onderwerp plaatsen

2. Op een bericht reageren (reactie)

3. Op een reactie reageren

4. Alleen maar lezen

 2.3 Een bericht met een nieuw onderwerp plaatsen
Stel u hebt nog wat mooie boerenkoolplantjes over en u wilt ze voor een zacht prijsje van 
de hand doen. Het Ledenforum is dan de plek om dit kenbaar te maken. U gaat als volgt te 
werk:

Log in op de website van de Volkstuinvereniging

klik met de muis in de menubalk op Ledenforum 

klik op onderwerpvak en voer een passende tekst in.

Klik op het berichtvak en voer het bijbehorende bericht in:

Let op: wanneer u na het invullen van het onderwerpvak op de [Enter] toets drukt, krijgt u 
de foutmelding FOUT: je onderwerp mag niet leeg zijn. In dat geval gewoon met de muis 
in het berichtvak klikken en uw bericht schrijven 
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Klik vervolgens op Verzenden
U krijgt nu het volgende scherm te zien:
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Uw bericht is nu geplaatst en voor alle leden zichtbaar.

Klik op Prive:Ledenforum

U komt nu weer in het beginscherm van het ledenforum. Het bericht met uw onderwerp is 
bovenaan de lijst met onderwerpen toegevoegd en is nu zichtbaar voor alle leden.
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Een bericht met een nieuw onderwerp wordt altijd bovenaan de lijst geplaatst. Plaats 
iemand na u ook een nieuw onderwerp dan schuift uw onderwerp 1 plaats naar beneden 
enz.

Er kunnen in totaal 5 onderwerpen in het beginscherm worden getoond.  Zodra dit aantal 
wordt overschreden wordt een tweede scherm geopend waar de resterende onderwerpen 
komen te staan. Zodra in het tweede scherm ook 5 onderwerpen staan, wordt een derde 
scherm geopend voor de resterende onderwerpen. enz.

 2.4 Op een onderwerp reageren

Stel, u heet Jan van de Landen en u bezoekt het ledenforum. U ziet in de lijst met 
onderwerpen er een die over koolplanten gaat. U heeft daar wel belangstelling voor.

Klik in het startscherm met de muis op het onderwerp (onderstreept), om er meer 
over te weten te komen
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U krijgt dan het eerste bericht over het onderwerp te zien.

Klik op Reactie  en voer uw reactie in in het vak onder  Reageer op: 
Boerenkoolplanten te koop
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Klik op Verzenden 
U krijgt nu weer het reacties-scherm te zien, met alle reacties op het onderwerp.
Er kunnen immers al reacties van leden zijn die eerder dan u gereageerd hebben. 
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Zoals u ziet bent u de eerste die gereageerd heeft. Er zijn nog geen andere reacties. Nu 
even afwachten wat de reactie van Henk Huibert zal zijn.  

 2.5 Op een reactie reageren
Stel dat u nu even Henk Huibert bent. U controleert dan regelmatig of u al reacties op uw 
onderwerp hebt gekregen. Dit doet u door in het startscherm van het ledenforum met de 
muis op uw onderwerp te klikken. U komt dan in het reacties-scherm.

U ziet nu dat Jan van de Landen belangstelling heeft. U laat Jan niet wachten en reageert 
meteen. 
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U klikt in de reactie-bericht van Jan van de Landen rechtsboven op Reactie:

U komt nu automatisch in het tekstvak waar u uw reactie op Jan van de Landen kunt 
schrijven.
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Klik op Verzenden

Wanneer u als Henk Huibert vervolgens weer het  reacties-scherm bekijkt, dan ziet u dat 
uw reactie onderaan staat en dat uw reactie iets naar rechts inspringt. 

Dit om aan te geven dat uw reactie niet op het als eerste geplaatste bericht is (met het 
nieuwe onderwerp), maar een reactie op een reactie van Jan van de Landen.
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Door met de muis op Prive:Ledenforum te klikken komt u weer in het forumstartscherm 

U ziet dat reacties niet in het startscherm te zien zijn. Alleen de onderwerpen. 

 2.6 Gebruikersnaam en getoonde naam in het forum
Uw naam zoals getoond in het forum is niet dezelfde als uw gebruikersnaam. In het forum 
worden standaard uw voornaam en achternaam getoond (display-naam). Uw 
gebruikersnaam is de naam die u gebruikt in combinatie met uw wachtwoord om op de 
website in te loggen. De gebruikersnaam krijgt u van de beheerder en kan niet worden 
veranderd.

 2.7 E-mail notificaties bij nieuwe berichten

Op de forum-pagina  kunt u aangeven of u een e-mail wilt ontvangen zodra er een nieuw bericht is 
geplaatst. Daaarmee wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het forum. Het 
sturen van e-mails wordt notificatie genoemd

Er zijn twee mogelijkheden:

1. U kunt aangeven dat u alleen een e-mail wilt wanneer er een bericht met een nieuw 
onderwerp wordt geplaatst op het forum.  

2. U kunt bovendien bij ieder onderwerp aangeven of u van de geplaatste reacties een e-mail 
wilt ontvangen. Dit kan alleen als u mogelijkheid 1 (e-mail bij nieuw onderwerp) hebt 
geactiveerd.

In de e-mail staat de inhoud van het geplaatste bericht /de geplaatste reactie

Stel er wordt een een onderwerp begonnen dat u interesseert dan is het handig de discussie 
via de mail te volgen. Dan hoeft u niet steeds opd e website in te loggen. Zelf reageren op berichten 
kan alleen op de forumpagina. U dient daartoe dus eerst in te loggen.
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Aangeven op het forum dat u e-mails wilt, word abonneren genoemd. U kunt de abonnementen 
ieder moment stopzetten.  Hieronder leest u hoe een en ander  in zijn werk gaat.

 2.7.1 E-mail ontvangen wanneer een nieuw onderwerp op het forum 
wordt geplaatst.

Klik op de startpagina van het forum op de welkomstregel op Abonneren, om een e-mail te 
ontvangen bij ieder bericht met een nieuw onderwerp. 
De tekst Abonneren veranderd dan in 'Abonnement stoppen', een bevestiging dat u 
geabonnneerd bent.

Zodra er een nieuw onderwerp op het forum geplaatst wordt krijgt u daarvan een e-mail. 
In de e-mail staat de gehele tekst van het geplaatste onderwerp.
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De e-mail ziet er volgt uit: 

Onderaan in de e-mail wordt aangegeven dat deze e-mail betrekking heeft op een 
forumabonnement

Klik je op blauwe tekst achter  'Onderwerp link'  dan ga je direct naar het betreffende 
onderwerp in het forum. Als je niet ingelogd bent, dien je eerst in te loggen op de home-
pagina.

U maakt een abonnement op het forum weer ongedaan door in de welkomstregel op 
'Abonnement stoppen' te klikken.
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 2.7.2 E-mail ontvangen wanneer een reactie wordt geplaatst

Open een onderwerp en klik op op Abonneren. U ontvangt nu bij iedere reactie op het 
onderwerp een e-mail met de complete tekst van de reactie.

De betreffende email ziet er als volgt :

Onderaan in de e-mail wordt aangegeven dat deze e-mail betrekking heeft op een 
abonnement op een forumonderwerp.
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De tekst  'Abonneren' in het onderwerpvenster verandert daarna in 'Abonnement stoppen'. 

Door op Abonnement stoppen te klikken, krijgt u geen e-mails meer over reacties op dit 
onderwerp.

Let op:

Wanneer u zich op een onderwerp abonnneert en u klikt op 'Abonneren' dan kan het 
voorkomen dat de tekst 'Abonneren' niet veranderd in 'Abonnement stoppen'.
U bent dan wel geabonnneerd, maar dat wordt tijdelijk niet getoond. 

Om zeker te weten of u geabonneerd bent op een onderwerp klikt u in de welkomstregel
op het woord Ledenforum en daarna op het onderwerp waarop u zich geabonneerd hebt.
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In het onderwerp moet nu de tekst 'Abonnement stoppen' zichtbaar zijn.

Door in het onderwerp op Abonnement stoppen te klikken krijgt u geen e-mails meer van 
de reacties op dit onderwerp.  De tekst  'Abonnement stoppen' wordt niet direct gewijzigd 
in 'Abonneren', ook al is het abonnement gestopt. U kunt die tekst weer zichtbaar maken 
zoals hierboven aangegeven.

Hopelijk wordt dit probleem in het programma in de toekomst opgelost door de leverancier.



Pagina 31 van 43

 2.8 Forumberichten opmaken
Het berichtenvak biedt verschillende functies voor het opmaken van de tekst in een 
bericht. Deze functies bevinden zich in opmaakbalk bovenaan het  berichtenvak.
Tevens staan hierin functies voor het invoegen van foto's en afbeeldingen en voor het 
maken van hyperlinks naar andere websites. 

 2.8.1 Tekst opmaken

Nieuwe regel maken
Tijdens het typen wordt de aan het eind van een regel automatisch een nieuwe regel 
begonnen (automatische regelovergang). Wanneer u eerder naar de volgende regel wilt , 
doet u dit met de toetscombinatie [Shift] + [Enter]

Nieuwe alinea maken
Wanneer u  alleen op de [Enter]-toets drukt wordt er een nieuwe alinea gemaakt. Daardoor 
onstaat er meer ruimte tussen de laatste regel van de vorige alinea en de eerste regel van 
de nieuwe alinea. 

Opmaakbalk
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Hieronder de uitleg van de opmaakbalk

Knop Uitleg

Tekst vet maken.
Eerst de tekst met de muis selecteren en dan op deze knop drukken.

Tekst cursief maken.
Eerst de tekst met de muis selecteren en dan op deze knop drukken
Nogmaals drukken om ongedaan te maken.

Alle regels van de alinea laten inspringen.
Nogmaals drukken om ongedaan te maken.

Tekst doorstrepen
Eerst de tekst met de muis selecteren en dan op deze knop drukken
Nogmaals drukken om ongedaan te maken

Opsomming maken met bolletjes.. Geldt voor alinea.
Aan het begin vande alinea op deze knop drukken en dan met [Enter] naar 
de volgende opsommingsregel. Alinea springt iets in.
Nogmaals drukken om ongedaan te maken.

Opsomming maken met cijfers. Geldt voor alinea.
Aan het begin vande alinea op deze knop drukken en dan met [Enter] naar 
de volgende opsommingsregel. Alinea springt iets in.
Nogmaals drukken om ongedaan te maken.

Alle regels van een alinea links uitlijnen.
In de alinea op deze knop drukken. Nogmaals drukken om ongedaan te 
maken.

Alle regels van een alinea centreren.
In de alinea op deze knop drukken. Nogmaals drukken om ongedaan te 
maken.

Alle regels van een alinea rechts uitlijnen
In de alinea op deze knop drukken. Nogmaals drukken om ongedaan te 
maken.

Laatste bewerking ongedaan maken.
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Ongedaan maken van ongedaan maken.
Dus ongedaan gemaakte bewerking herstellen.

Hyperlink naar website maken.
Zie verderop in deze handleiding

Hyperlink verwijderen.
Zie verderop in deze handleiding

Foto of afbeelding invoegen.
Zie verderop in deze handleiding

 2.8.2 Hyperlinks maken

1. Selecteer de tekst waarop men moet klikken om naar de website te gaan

2. Klik op de knop . Een tekstvak voor het websiteadres wordt geopend.

3. Voer het websiteadres in en druk op . 

Daarna wordt ter bevestiging de link getoond en een pen-symbool om  de link nog verder 
te bewerken
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4. Klik op de pen. U krijgt nu weer vak met het webadres  te zien

5. Klik op het ster- symbool   rechts. U komt nu in het detailscherm van de 

hyperlink.

6. Klik op het lege vakje voor de tekst Open Link in een nieuw tabblad
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7. Klik tenslotte op  . Hierna keert u terug naar het berichtvak.
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8. Klik met de muis op een lege plek in het berichtvak, waarna u verder kunt met het 
schrijven van uw forumbericht.

 2.8.3 Hyperlinks verwijderen

Om een hyperlink te verwijderen selecteert u met de muis het woord of de woorden 

waarop de hyperlink gemaakt is en klikt u op het de knop 
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 2.8.4 Foto's en afbeeldingen toevoegen

U heeft boerenkoolplanten over en u wilt een foto toevoegen

1. Ga met de cursor op de plaats staan waar u de foto wilt invoegen

2. klik op het fotosymbool  in de opmaakbalk 
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3.  U krijgt het volgende scherm te zien.

4. Klik  bij het veld Bron op het fototoestel en zoek de foto/afbeelding op uw pc
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5. Dubbelklik op het fotobestand
Het fotobestand is nu gereed om ingevoegd te worden.

6. Controleer of er een vinkje staat bij Afmetingen beperken

7. Klik op OK
De foto wordt op de plaats van de cursor ingevoegd
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U ziet dat de foto wat aan de grote kant is. U kunt hem gemakkelijk kleiner maken met 
behulp van de muis en de kleine vierkantjes op de hoeken van de foto.

8. Klik met de linkermuisknop op het vierkantje in de linkerbovenhoek van de foto en 
houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de muis richting rechter benedenhoek

U ziet dat de foto nu kleiner wordt. Zodra de foto het gewenste formaat heeft laat u 
de linkermuisknop los. U kunt daarna altijd nog de grootte van de foto aanpassen. 
Wilt u hem weer groter dan linkermuisknop op vierkantje in de linker bovenhoek foto 
ingedrukt houden en muis naar linksboven slepen.
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Tekst om foto's

Het is mogelijk de tekst van uw bericht onder, boven, links of rechts van de foto te 
plaatsen. Het gemakkelijkst is onder de tekst, zoals hierboven beschreven

Wanneer u  een foto midden in een tekst wilt plaatsen zijn er 4 mogelijkheden.
Deze mogelijkheden worden getoond zodra u op de foto klikt. Er wordt dan een balk 
getoond met mogelijke fotoplaatsen.

Klik op 1 van de vier uitlijningsknoppen en probeer de tekst er als gewenst omheen te 
krijgen. Eventueel de foto kleiner of groter maken.

Het is een kwestie van uitproberen. 

 2.9 Samenvatting 
Een nieuw onderwerp plaatst u onderaan het forumscherm.  U zet eerst het onderwerp in 
het onderwerpvak en en vervolgens de tekst van het bericht in het berichtvak. Daarna klikt 
u op verzenden. 

Als u op een bericht wilt reageren, klik dan met de muis op Reactie rechtsboven in het vak 
van de tekst waarop u wilt reageren en sluit uw reactie altijd af door rechtsonderaan op 
Verzenden te klikken.

Door in het in de welkomstregel van het forum op Privé:Ledenforum te klikken komt u 
weer in het startscherm met het overzicht van de geplaatste onderwerpen. Het laatst 
geplaatste onderwerp (= meest recente) staat altijd bovenaan de lijst. U kunt ook in de 
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menubalk op Ledenforum klikken om in het forumstartscherm te komen.

Reacties vindt u in het reacties-scherm. In het reacties-scherm komt u door in het 
startscherm met de muis op een onderwerp te klikken. U komt er automatisch wanneer u 
een reactie plaatst.

U kunt instellen dat u een e-mail wilt ontvangen zodra er een nieuw onderwerp geplaatst is 
op het forum. Wanneer u dat gedaan heeft kunt ook per onderwerp instellen of u van de 
reacties daarop een e-mail wilt ontvangen.

in de e-mail wordt de gehele tekst van het onderwerp of de reactie getoond.

Voord de opmaak van de tekst van een forumbericht staan verschillende functies ter 
beschikking. U kunt ook foto's toevoegen en hyperlinks naar webpagina's van andere 
websites maken.
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