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 website 

1.1 Toelichting bij algemene navigatie 

Hieronder een representative template of sjabloon van een pagina binnen de website. Zoals je kan zien 

heeft iedere pagina dezelfde opmaak, er zijn er verschillende delen met elk hun eigen functie. 

De titel Aanmelden

Navigatie menu

Pagina inhoud

Nieuws 

flashes

 

De titel geeft in het kort weer waar de pagina over gaat. In het ‘aanmelden’ gedeelte kan men zich 

aanmelden op de website, dit is enkel geldig voor leden. Voorts is het naviagatie-menu heel belangrijk, 

die zorgt ervoor dat je ten alle tijde naar een specifieke pagina kan gaan. Verder is er uiteraard de 

pagina inhoud, ook daar kunnen verschillende ‘links’ aanwezig zijn die, bij het aanklikke, je brengen 

naar een ander gedeelte van de site, of een andere website. 

De linker kolumn bevat informatie over belangrijke evenementen of ook nieuws flashes.  
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1.2 Toelichting bij de home-pagina 

De home-pagina, bevat een introductie tot de club, een kleine foto presentatie en ook een speciale 

plaats waar onze sponsers aan bod komen. Je kan ook de WAF link registreren op andere sociala 

media zoals facebook, twitter, linkedin... zodat je vrienden en kennissen ook op de hoogte zijn van deze 

prachtige club. 
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Registreer link op sociale 

media 

Effe aanklikken om onze 

sponsers te bezoeken 

De foto presentatie 

Nieuws flashes 

Navigatie menu 

Dit document 
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1.3 Toelichting bij de ‘Ritten & varia’-pagina 

Deze pagina geeft al de evenementen weer vanaf de start van de club alsook die van onze zusterclubs 

ORE & DAV.Als de pagina geopend wordt, dan komen de toekomstige ritten aan bod, voor de reds 

verlopen ritten te bekijken, gelieve het  pijltje aan te klikken. Een table wordt getoond met het type 

v/h event (recepties, vergaderingen, ritten, beurzen), de naam, de plaats, datum wanneer het doorgaat, 

kontakt persoon en eventueel een extra link of document met meer toelichting over het event. De 

naam aanklikken geeft je meer details over het hoe & waar van het event 

  

  

Sluiten van dit venstertje 

Aanklikken om meer gedetaillaeerde 

informative te krijgen. 

Aanklikken om kontaktpersoon 

via mail aan te spreken. 

Open MS Excell om de rittenlijst 

lokaal op te slaan op uw 

computer 
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. Wanneer je nog meer informatie wil, klik dan   (mail icoontje) aan, deze activeert een nieuw 

venster waar het mail adres van de kontaktpersoon reeds ingevuld is. Je kan dan jouw adres invullen, 

het onderwerp en de beschrijving meegeven. Er kunnen ook bijlagen worden bijgevoegd (klik daarvoor 

op de ‘Select’ knop). 
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Opmerking: uiteraard moet Microsoft eXcell geinstalleerd en operationeel zijn op uw systeem. 

Wanneer je de ritten-lijst wil opslaan volstaat het te klikken op het  icoontje rechts bovenaan in de 

tabel. Een boodschap wordt weergegeven, klik daar geoon ‘Yes’ of ‘Ja’. 

 

Ritten worden nu weergegeven in een spreadsheet. Je kunt ze nu lokaal opslaan. 
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1.4 Toelichting bij de ‘Links’-pagina – IVCA gerelateerd 

De ‘links’ pagina bevat verwijzingen naar bevriende web sites. Er is een speciale pagina voor alle 

jaarlijkse IVCA events. De link bevat de website v/h event, indien die nog bestaat, zoniet ander 

materiaal die van toepassing is op het event of op de locatie. 
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1.5 Toelichting bij de ‘Links’-pagina – Interessant 

Deze pagina geeft alle interessante verwijzingen naar websites die betrekking hebben op het retro 

gebeuren.Uiteraard kunnen links worden toegevoegd. Laat maar weten... 

 

  



 

10 
 

Website Handleiding - bezoeker 

1.6 Toelichting bij de ‘Contact’-pagina 

Indien je ons wil contacteren, kies dan voor menuoptie ‘Contact’.Het mail adres van onze club is 

automatisch ingevuld (INFO@W-A-F.be) he volstaat jouw adres bij in te vullen, het onderwerp van de 

mail en uiteraard de extra informatie mee te geven. Er kunnen ook bijlagen worden bijgevoegd (klik 

daarvoor op de ‘Select’ knop). 

 

  

mailto:INFO@W-A-F.be
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1.7 Toelichting bij de ‘Inschrijving’-pagina 

Het is mogelijk om het inschrijvingsprocess op te starten via deze website. Het volstaat de gevraagde 

gegevens in te vullen en tevens het 10 € lidgeld te storten op de bankrekening van de club.  

Wanneer ‘Leg voor’ wordt aangeklikt, zal een mail naar jou en naar ons secretariaat worden gestuurd 

voor verdere afhandeling. Eens de betaling is verricht, zal de secretaris jou officieel lid maken. 

  

 


