Handleiding voor invullen activiteiten formulier 21-11-16
Elke site heeft een eigen pagina “toortsinvoer” (“activiteit-plaatsen” op basis.nivon.nl, indien een groep
(nog) geen eigen site heeft). In dit document enkele aanwijzingen om de invoer van activiteiten zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Korte en pakkende naam van de activiteit. Zorg
dat deze direct herkenbaar is voor een mogelijke
deelnemer.
Startdatum en einddatum Vul dezelfde
datum in als het op 1 dag plaatsvindt. Vul
enkel de startdatum in bij een terugkerende
activiteit (anders lijkt deze lang te duren)
Vul bij de locatie de plaatsnaam in.
Lezers van de site, of Toorts kunnen
zo direct zien waar in het land een
activiteit plaats vindt. (Als je hier de
naam van een accommodatie noemt,
weten bezoekers van buiten niet
waar deze is)
Vul hier de prijs in. Als je verschillende ledenprijzen hebt (bijvoorbeeld een volwassenenprijs
en kinderprijs), vul hier dan de hoogste prijs in.
Contactgegevens waar je meer informatie kunt
krijgen over de activiteit (tel, mail en/of website)
Telefoonnummer of mailadres voor het boeken (aanmelden) voor de
activiteit. Als je je niet hoeft aan te melden kun je dit veld leeg laten. Dit
veld verschijnt dan niet op de site of in de Toorts
Wil je de activiteit in de Toorts, vergeet hem
dan niet op JA aan te vinken (wijzigingen door
redactie voorbehouden)
Zet hier een korte, wervende en duidelijke
beschrijving van de activiteit. Het aantal
leestekens is beperkt (zoals in elk vak),
omdat de ruimte in Toorts beperkt is. Maak
daarom ook een pagina aan op je site met
uitgebreide info over de activiteit.
Geef aan wat voor een activiteit het is
Is het een cursus die op een datum begint, of een
vaste groepsactiviteit? Dan is het een terugkerende
activiteit (enkel startdatum vermelden). Is het een
activiteit op een vast moment met wisselend
programma? Dan is het misschien de moeite waard
om de activiteiten los in te voeren.
Mailadres van de invoerder, zodat de (web)redactie contact
met je kan opnemen bij eventuele vragen
Vermeld hier het adres van de webpagina waar
meer informatie over deze activiteit te vinden is. Op
de site wordt dit een knop met link

