
 

 

Handleiding gebruik Forum op de Ledenpagina  
 

Als je ingelogd bent op de ledenpagina kun je:  
• Zelf een bericht schrijven (vraag stellen aan de leden, poll uitschrijven) 

• Reageren op een bericht van een ander lid, het bestuur of de fractie (vraag beantwoorden, poll 
invullen).  

In dit document vind je omschreven hoe het werkt.  
 

1. Inloggegevens 
Je hebt nodig: je inlognaam en het wachtwoord. Beide kreeg je per mail toegestuurd. We 
vragen je je gebruikersnaam en wachtwoord goed op te slaan en niet te wijzigen. Mocht je ze 
kwijt zijn, dan kun je je gegevens opvragen bij info@progressiefwesterveld.nl 
 

2. Inloggen op de ledenpagina 
Vanuit het hoofdmenu ga je naar ‘Partij’ > kies dan voor ‘Login voor leden’ > ‘Inloggen’. Als 
de inlog goed is gegaan, krijg je de melding: ‘je bent momenteel ingelogd’  
Druk vervolgens op het blauwe linkje dat onder de login staat om naar de ledenpagina te 
gaan. Je komt dan hier: 

 
 
Je ziet vier knoppen in de bovenste blauwe balk.  
Forum: brengt je naar de mogelijkheid om bericht te plaatsen of te reageren. Hieronder vind 
je hoe je dat moet doen. 
Leden: Je ziet daar de namen van alle leden die toegang hebben tot het Forum. 
Abonnementen: Hier kun je kiezen voor: 
Afzonderlijke abonnementen. Je krijgt alleen een mail als er nieuwe reacties zijn op een 
bericht waarop je je hebt geabonneerd. 
Nieuwe onderwerpen: je krijgt altijd een mail als er een nieuw bericht is geplaatst, maar niet 
bij reacties op dit bericht 
Nieuwe onderwerpen en berichten: je krijgt altijd een mail als een nieuw bericht is geplaatst 
én bij elke reactie op een bericht. 
Je kunt altijd je keuze wijzigen. 
Activiteiten: Hier kun je in een tijdlijn volgen wat binnen het Forum plaatsvindt. 
 

3. Bericht plaatsen 
Klik op ‘Forum’ in de bovenste balk op de Ledenpagina 
Klik op ‘Berichten lezen en plaatsen’ onder de blauwe balk ‘Alle Berichten’ 
Klik op ‘+Nieuw Bericht’ rechtsonder 
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Je kunt nu een onderwerp invullen en je bericht schrijven of 
je kunt een poll maken, scroll wat verder naar beneden naar ‘Poll toevoegen’ 
Het wijst zich vanzelf 
KLIK OP OPSLAAN als je bericht of poll klaar is. 
Het bericht wordt automatisch verzonden. 
 
Een link maken in een bericht:  
De tekst die je wil linken selecteren en op het kettinkje drukken. Daar de URL in plakken en 
op de blauwe pijl ernaast drukken (= toepassen), vervolgens op het wieltje drukken dat 
rechts van de pijl staat. Je krijgt een nieuw veld en daar geef je aan 'Open link in een nieuw 
tabblad' 
 

 
 
 
Op het volgende scherm vinkje activeren: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


