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Beknopte toelichting website RV Naarden
In principe zijn alle pagina’s en functies voor iedereen (leden en niet-leden) bereikbaar, tenzij
anders staat aangegeven.
 Homepage met functies
 Inloggen. Na inloggen verandert ‘Lid worden’ in ‘Voor leden’ van waaruit het besloten
deel van de website toegankelijk wordt. Daarnaast is bij RV Naarden de ‘Leden
bibliotheek’ beschikbaar voor ingelogde leden.
 Zoekfunctie om binnen de website te zoeken.
 Menubalk geeft toegang tot alle hoofdstukken en subpagina’s op de website.
 Laatste nieuws: meest recente berichten. Klik op ‘meer nieuws’ voor het overzicht.
 De agenda met de eerstvolgende activiteiten. Klik op ‘meer’ voor het totale overzicht.
 Botenplanner: botenafschrijfsysteem.
 Webcam: toont beelden van vlot en botenloods plus een eventueel roeiverbod.
 Facebook icoon: naar RV Naarden Facebookpagina.
 YouTube icoon: naar RV Naarden YouTubekanaal.
 RV Naarden adres.
 Externe links naar andere websites.
 Social media: links naar RV Naarden Facebook, YouTubekanaal en webcam.
 Colofon website met contactgegevens van webmaster en webredactie.
 Routebeschrijving via Google Maps.
 RV Naarden
 Vereniging: achtergrondinformatie over RV Naarden als organisatie, materiaal,
clubtenue, hoe we met elkaar omgaan en wat we met elkaar delen.
 Bibliotheek: naslagwerken die kunnen worden gedownload.
o Openbare bibliotheek: naslag voor iedereen toegankelijk
o Leden bibliotheek: naslag voor ingelogde leden toegankelijk (niet openbaar,
o.a. de stukken voor de ALV, het jaarboekje, de Doldruk)
o Foto’s: fotoalbums.
 Roeien
Relevante informatie mbt roeien bij RV Naarden – Leren roeien, Wedstrijdroeien,
Jeugdroeien, Recreatieroeien, Veiligheid en Vaardigheidsproeven.
 Nieuws
Overzicht van nieuwsberichten met zoekfunctie.
 Lid worden
Informatie voor aspirant-leden die overwegen of besluiten om lid te worden.
 Voor leden
‘Lid worden’ verandert na inloggen automatisch in ‘Voor Leden’, met daarin de botenplanner,
het bardienstrooster, de verjaardagskalender, ledenlijst, bestellen van het clubtenue en
persoonlijke gegevens. Adres, wachtwoord en dergelijke zijn hier te wijzigen. Tevens kan je
hier je voorkeuren aangeven t.a.v. ontvangst van de Doldruk en digitale Nieuwsbrief.
 Evenementen
Hierin staan de evenementen die door de vereniging georganiseerd worden, plus de agenda
(deze agenda is ook te bereiken via de homepage en bij ‘Voor leden’).
 Contact
Een aantal contactadressen als ledenadministratie, vertrouwenscontactpersoon, webteam,
bestuur, commissies, plus het adres en de routebeschrijving.
Voor vragen: webmaster webmaster@roeinaarden.nl
webredactie redactie@roeinaarden.nl

