Hoe meld ik een activiteit aan op beijum.nl?
Alle items moeten worden ingevuld, anders werkt het formulier niet.
– Klik op de homepage op de knop Activiteiten
– Klik op de knop Meld activiteit aan
– Vul je voor- en achternaam in
– Vul je e-mailadres in
– Vul de titel van de activiteit in
– Vink één of meer passende categoriën aan
– Kies een illustratie (flyer, foto, illustratie, logo)
Toelichting:
Zet altijd een afbeelding bij de vermelding van een activiteit! Anders verschijnt er saai een
grijs vlak.
Toegestaan zijn alleen jpg of png bestanden. Als je een niet toegestaan bestand hebt
gekozen, bijvoorbeeld een pdf, dan verschijnt er géén afbeelding op het scherm en staat er
in rood: Verwijderen. Klik daarop en upload een nieuw bestand.
Heb je een correct bestand geüpload, dan zie je de afbeelding meteen op je scherm
verschijnen. Er staat bij: Verwijderen. Dat is voor het geval je toch liever een andere
afbeelding kiest.
– Selecteer een locatie
Toelichting:
Klik op het pijltje rechts om een locatie uit de lijst te kiezen. Staat de locatie er niet in, klik
dan bovenin de lijst op Locatie toevoegen, vul de gegevens ervan in en ga door naar datum
en tijd.
– Vul de datum en de begintijd van de activiteit in
– Herhaal die datum, nu met de eindtijd van de activiteit (zie toelichting hier direct onder)
Toelichting
Duurt dezelfde activiteit twee dagen achter elkaar, dan links naast de eindtijd de datum van
de tweede dag invullen. Herhaalt een activiteit zich wekelijks of maandelijks? Dan dit NIET
HIER aangeven, maar bij het punt hieronder!
– Activiteit wordt herhaald
Toelichting
Geef hier aan of een activiteit eenmalig is (de standaard) of met een vaste regelmaat wordt
herhaald.
– Vul het antwoord op de som in

Toelichting:
Dit is een test dat je geen internetrobot bent. Bij een onjuist antwoord, of als er in het
formulier iets niet goed is ingevuld, verschijnt er bovenaan een foutmelding:
ERROR: Some fields are not valid.
Loop het formulier nog eens kritisch na om het probleem op te lossen.
Formulier goed ingevuld? Dan verschijnt bovenaan de zin:
Dank voor je aanmelding. Indien nodig neemt de redactie contact met je op.
– Controleer de vermelding ook nog even op internet
Zodra je op de knop Aanmelden hebt gedrukt, wordt de activiteit op internet gezet en is
voor iedereen meteen zichtbaar.

Succes!
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