Info Activiteiteninvoer Nivonwebsite en Toorts
Maak voorselectie van wat in de Toorts past
Het aanbod van Nivonactiviteiten is groot. Helaas is niet altijd voor alle activiteiten plek in de
Toorts. Om de Toortsredactie te helpen willen we jullie vragen om zelf kritisch te kijken welke
activiteiten passend zijn om in de Toorts te publiceren. Een vraag die je je hierbij kunt stellen
is: is deze activiteit zo aantrekkelijk, bijzonder of uniek, dat mensen van ver hier ook naartoe
willen komen? Hopelijk lukt het door deze eigen kritische blik alvast om de Toortsredactie te
helpen in een keuze. Met name sterk lokaal gerichte activiteiten hoeven niet in een landelijke
Toorts gepubliceerd te worden.
Mocht het nodig zijn, dan kan het voorkomen dat de redactie een keuze maakt wat zij wel en
niet in de Toorts plaatst. In ieder geval wordt bij de activiteiten verwezen naar het
activiteitenoverzicht op nivon.nl, waar alle ingevoerde activiteiten vermeld staan.
Beknopte informatie voor Toorts en site
In de Toorts is weinig ruimte om informatie kwijt te kunnen over een activiteit. Ook voor de
site is het belangrijk dat mensen snel beknopte informatie kunnen vinden. Dit is de reden dat
je maar een beperkt aantal karakters mag invoeren bij locatie (plaatsnaam!) en beschrijving
van de activiteit via het activiteitenformulier op de pagina’s toortsinvoer of activiteit-plaatsen.
Zorg dat je het aantal vermelde karakters niet gaat overschrijden wanneer je de activiteit op
een andere wijze aanpast, de invoer wordt tot 275 tekens beperkt om zoveel mogelijk
activiteiten mee te kunnen nemen in de Toorts.
Vermeld bij beschrijving van de activiteit direct de belangrijkste informatie. Vertel in het kort
wat mensen kunnen verwachten en wat ze in hoofdlijnen willen weten: wat houdt de activiteit
in. We raden je aan om zelf op een webpagina meer uitgebreide informatie over de activiteit
te plaatsen, met bijvoorbeeld ook foto’s en een inschrijfformulier. Naar deze webpagina kun
je verwijzen in het veld “URL pagina meer informatie”.
Invoeren en wijzigen van activiteiten: hoe gaat het ook al weer
Als er geen eigen Nivon site is ([naam van je Nivongroep].nivon.nl),dan verloopt de invoer en
wijziging via www.basis.nivon.nl.
Activiteiten invoeren
Voordat je een activiteit in kunt voeren of bewerken log je in via (http://[naam van je
Nivongroep].nivon.nl/wp-admin/ of basis.nivon.nl/wp-admin/
Ga vervolgens naar (http://[naam van je Nivongroep].nivon.nl/toortsinvoer of
http://basis.nivon.nl/activiteit-plaatsen . Je vindt hier het activiteiten formulier.
Als je hier de velden van invult, heb je je activiteit ingevoerd voor het activiteiten overzicht op
de Nivon site en (als je dit hebt aangegeven) de Toorts. (Let op! Voer bij terugkerende
activiteiten enkel de startdatum in als begin- en einddatum, vermeld bij “omschrijving
terugkerende actitiviteit” de frequentie, dit om vervuiling van het overzicht te voorkomen).
Let bij het invullen van het formulier goed op wat je invult (Locatie is plek van de activiteit (bij
voorkeur een plaatsnaam, zodat mensen snel kunnen zien waar iets plaatsvindt. Bedenk
hierbij dat mensen van buiten de namen van de Natuurvriendenhuizen niet kennen). Bekijk
voor een uitgebreide uitleg ook http://kader.nivon.nl/wpcontent/uploads/sites/16/2016/06/201160607InvoerVoorbeeld.pdf)
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Activiteit wijzigen
Voor het wijzigen van gegevens van een activiteit kun je gebruik maken van het
wijzigingsformulier. Deze vind je op http://[naam van je
Nivongroep].nivon.nl/toortsactiviteiten/, of http://basis.nivon.nl/activiteit-bewerken. Hier
vind je een overzicht van alle via het formulier ingevoerde activiteiten en heb je de
mogelijkheid deze te bekijken (view) en bewerken (edit).Ook deze pagina is alleen zichtbaar
wanneer je ingelogd bent op de site.

ActiviteitBewerken
Als je kiest voor bewerken, dan lijkt het of je weer naar het activiteiten- invoer-formulier wordt
gestuurd. Dit klopt ook, alleen zul je zien dat alle velden hier ingevuld zijn voor de
betreffende activiteit. Alle wijzigingen die je hier invoert zullen, nadat je op “Update” hebt
gedrukt, ook op de Nivon site en voor de berichten voor Toorts aangepast worden.

Problemen met inloggen?
Het probleem heeft zich voorgedaan dat iemand ingelogd was, maar niet de mogelijkheid
had om activiteiten te bewerken (wel bekijken). Dit lag aan de bevoegdheid van de
betreffende gebruiker. Mocht dit probleem zich ook bij jou voordoen? Meldt dit dan aan
website@nivon.nl, dan passen we je profiel aan en kun je weer aan de slag.
Dubbeling?
Mocht je per ongeluk activiteiten dubbel ingevoerd hebben, dan kun je de activiteit op
basis.nivon.nl laten verwijderen door te mailen aan website@nivon.nl. Vermeld hierbij
duidelijk om welke activiteit het gaat met naam en datum. Beter is het om dubbele invoer te
voorkomen door eerst in het activiteitenoverzicht te kijken welke activiteiten er al geplaatst
zijn. Mocht je in een overgangsfase zitten doordat je nu ook op de eigen nivon-site in gaat
voeren. Let er dan op dat je geen activiteiten dubbel invoert (op basis en je eigen site).
Ondersteuning en meer informatie
Op kader.nivon.nl vind je onder websupport meer informatie over de website en het
activiteitenformulier. Ook vind je hier een forum waar je vragen en antwoorden kunt vinden,
en zelf vragen kunt stellen en kan reageren op anderen. Gebruik het forum om je kennis en
ervaring met de site te delen met anderen, zodat we elkaar kunnen helpen met het
uitbouwen van de Nivon sites. Let op, het forum is enkel zichtbaar als je ingelogd bent op
een nivon site.
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Voor specifieke vragen kun je ook via website@nivon.nl terecht. Denk hierbij aan het verwijderen
van activiteiten uit de activiteiten lijst, het aanmaken van nieuwe gebruikers voor een
subsite of het aanvragen van een eigen subsite en enige ondersteuning hierop. Mocht
je de voorkeur hebben om gebeld te worden, vermeld dan bij je mail je telefoonnummer.

Webteam Nivon
Chaja Zeegers, Hielke Ploeg Oscar Bouwer
Supportforum
Als gebruiker van een Nivon subsite heb je toegang tot het supportforum via
kader.nivon.nl/supportforum. Hierop vind je de komende tijd steeds meer vragen en
antwoorden over bepaalde thema’s en onderwerpen die je tegenkomt als je met de site
werkt. Je kunt hier zelf vragen stellen en reageren op vragen van anderen.
Mocht je veel ervaring hebben met Wordpress en als deskundige willen modereren in het
forum, laat dit weten via website@nivon.nl. Mocht je groepen willen ondersteunen in het
bouwen van hun site, dan horen we dit ook graag. Er zijn een aantal groepen die naarstig op
zoek zijn naar webbouwers, of ondersteuners hierin.
Met elkaar bouwen we de sites verder uit, en delen we meer kennis en kunde. Dank en
succes allemaal.
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