
Een bericht posten op de site 
 
Hieronder vind je praktische (visuele) uitleg hoe je een nieuwe bericht kan aanmaken op de Eevoc 
website. 
Om dit te kunnen heb je eerst een account nodig op WordPress. 
Dit kan je zelf aanmaken door vanop de Eevoc website boven in het menu "Onze Club" de optie "Zelf 
bericht toevoegen" te kiezen. Je komt op een WordPress pagina terecht waar je naam en paswoord 
moet ingeven. Hier staat ook een optie "Registreren". Nadat je jezelf geregistreerd hebt, kan je met 
die naam en paswoord aanloggen. Je kan, na het aanloggen, het onmogelijke paswoord wijzigen in 
iets gemakkelijkers (aanbevolen). 
  
Je kan nog geen nieuwe berichten aanmaken! Daarvoor moet uw "rol" gewijzigd worden van 
"Abonnee" naar "Auteur" en dat kan enkel door mezelf (Hendrik) of door de webmaster (Roger). Van 
zodra je je account hebt, stuur dan de naam die je gekozen hebt door naar de webmaster of Hendrik. 
Zij zullen u de nodige rechten geven. 
  
Hoe je een bericht kunt aanmaken staat hierna uitgelegd. 
Lees dit eens door en probeer het eens uit. 
In den beginne kan er al eens iets verkeerd gaan. Daarom is het verstandig om uw tekst (indien het 
een grote is) eerst in een gekend programma te schrijven (Word, Wordpad,…), zonder opmaak te 
gebruiken. Dit bestand kan je opslaan (ter controle). Daarna kan je met kopie en plakken de tekst in 
het bericht plakken. Deze manier van werken bespaart je de frustratie achteraf dat je je bericht kwijt 
bent geraakt. 
  
Als auteur wordt uw tekst niet onmiddellijk op de website actief, daarvoor is nog een "goedkeuring" 
van de webmaster nodig. Webmaster Roger zal dit met veel plezier doen. 
Indien je vragen hebt, zal hij je tevens met raad en daad bijstaan om zodoende onze site nog iets 
levendiger te krijgen. 
 
Hoe groter de "familie" die de site wil voeden, hoe meer leven... 
  
Succes! 
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Op de website : Onze club – Zelf bericht toevoegen 

 

Geef uw naam en paswoord in. 

Je komt in het dashboard terecht. 

Afhankelijk van je bevoegdheden krijg je meer of minder opties. 

Je hoeft niet nog eens extra op Dashboard te klikken. 



 

Gebruik NIET “Pagina’s” en “ Nieuwe pagina”  

Gebruik de optie “Nieuw bericht” 

 

 

Geef een titel in. 



Geef de tekst in. 

Selecteer één of meerdere Categorieën (kies NIET Banner als categorie, dit is voorbehouden voor de 

webmaster). 

Klik op publiceren. 

 

Afhankelijk van je rechten, is het bericht onmiddellijk beschikbaar op de website of moet de 

webmaster het bericht nog goedkeuren. 


