
Een nieuw Wadvaarders-website
De Wadvaarders hebben een nieuwe website. Dat was na tien jaar wel nodig.  
Achter de schermen is er hard gewerkt.
We hebben niet alleen een nieuwe website. In één grote actie zijn ook de
ledenadministratie, financiële administratie en de Nieuwsbriefverzending vernieuwd.
Door deze vernieuwing kunt u nu via de website uw eigen gegevens inzien en ook corrigeren,
indien nodig.
Ook kunt u gegevens van andere leden inzien, als die daarvoor toestemming hebben  
gegeven.
Met de nieuwe website nemen we afscheid van onze oude omgeving. Een omgeving die  
enthousiast op gang werd gehouden door vrijwilligers web-technici en onze hosting sponsor  
(Siebe Kuiper, Pentapark). We hebben veel dank voor hun inzet.
De overgang naar de nieuwe website staat gepland voor …april.
We sturen u een e-mail met een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord.

We nemen u nu mee in een rondgang door de nieuwe website zodat u meteen uw weg kent in de nieuwe  
website. Lees de cursieve teksten. Speciale aandacht wordt gegeven aan het nieuwe onderdeel Voor leden.



De homepagina van wadvaarders.nl met 3 hoofdmenu’s Over ons, Varen op het Wad en Voor leden

Dit bovenste deel van de home pagina geeft rechts boven  
het hoofdmenu met 3 keuze mogelijkheden:
Over ons
Varen op het Wad  
Voor leden

Als je de cursor boven een van de drie optie houdt, klapt  
er een submenu uit met verschillende keuzes (ze zijn hier  

toegevoegd, in werkelijkheid zie je geen of één submenu)
We bekijken eerst de rest van homepagina, zie hieronder.



De homepagina is nog in ontwikkeling en bevat naast introducerende informatie over Wadvaarders en mogelijk
een overzicht van enige met het Waddengebied samenhangende activiteiten en gebeurtenissen

Het tekstblok van de homepagina bevat 7 blokken in  
2 kolommen en geeft algemene informatie over  
onze vereniging waar de vereniging voor staat en  
wat je van de Wadvaarders mag verwachten.
De rest van de homepagina geeft variabele  
informatie over de vereniging en het Waddengebied.  
De Twitterrubriek bericht over actuele toevoegingen  
op de website en andere actualiteit.



Het onderste deel van de homepagina, de footer,  
geeft de algemene contactgegevens van de  
Wadvaarders en een link om je in te schrijven als lid



Terug naar het menu bovenaan de homepagina.
De grootste verandering ten opzichte van de vorige website is het onderdeel
voor leden via VOOR LEDEN.
Zodra je met de cursor boven VOOR LEDEN komt verschijnt een submenu met:  
VERENIGING
BIJEENKOMSTEN  
WADVAARDERSKALENDER  
WINKEL,
LEDEN ZOEKEN LEDEN
UITLOGGEN
Breng je de cursor boven VERENIGING dan verschijnt een submenu met:
BESTUUR
ONZE KOERS  
WERKGROEPEN  
ARCHIEF
OFFICIËLE STUKKEN



Als je vervolgens klikt op een van de onderwerpen van  
VOOR LEDEN komt je bij het inlogscherm. In een aparte mail  
heb je je gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd  
gekregen. Die kun je invullen op beide invulvelden en op  
inloggen klikken.
Weet je je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet (meer)
dan kun je je die laten toesturen naar het e-mailadres dat
bij de website bekend is.
Ben je nog geen lid, dan kun je je als lid aanmelden.



In het zoekveld hierboven kun je een zoekopdracht geven. Als je
niet ingelogd bent, zoekt het systeem alleen in de voor iedereen
toegankelijke inhoud.
Nadat je bent ingelogd kun je bijvoorbeeld ook zoeken op de
naam van een medelid, als deze daartoe toestemming heeft
gegeven.



Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord kent, kunt u daarmee inloggen. Het menu is uitgebreid
en u kunt desgewenst uw eigen persoonlijke en inloggegevens bekijken en aanpassen

Nadat je bent ingelogd kom je op dit scherm.
Je kunt hier je eigen gegevens bekijken en desgewenst
aanpassen.
Ook kun je je inloggegevens bekijken en als je wilt aanpassen.



In dit voorbeeld is in het submenu geklikt op MIJN GEGEVENS en na het  
inloggen kom je op dit scherm. Had je bijv. op bijeenkomsten geklikt dan  
was je na het inloggen op het scherm bijeenkomsten gekomen.

Bij Persoonlijke gegevens kun je je eigen gegevens bekijken en per veld
eventuele wijzigingen aangeven.
Onder elkaar staan de velden (onder verdeeld in aparte velden)
Algemeen  
Contact  
Adressen

(naam, lidnummer, geboortedatum, sexe)  
(telefoonnummer, mobielnummer, e-mailadres)  
(post/huisadres)

Lidmaatschap (IBAN, ja/nee automatische afschrijving, e.d.)
Overige (scheepsnaam, scheepstype, thuishaven, vermelden op
schepenlijst



Via LEDEN ZOEKEN LEDEN kun je de gegevens van andere leden  
opzoeken. Vul in het veld zoekopdracht een naam of ander  
gegeven van een lid in en de leden waarop het gegeven van  
toepassing is, verschijnen er onder.
Mogelijk belangrijker is dat je via Mijn instellingen bij heel veel  
gegevens kunt aangeven of die voor anderen zichtbaar mogen zijn  
of niet. Als je daar op klikt krijg je het volgende scherm:



Na het aanklikken van Mijn instellingen kun je aangeven dat je  
helemaal niet zichtbaar wilt zijn in de ledenlijst of aangeven welke  
gegevens andere leden mogen zien.
Standaard staan alle gegevens op niet zichtbaar voor derden



Als je de cursor boven VERENIGING houdt, verschijnt er een
sub-submenu met de onderwerpen:
Bestuur, Onze koers, Werkgroepen, Archief en Officiële
stukken.
In Archief staan de verslagen van de ledenvergaderingen,  
Bij Officiële stukken vind je de statuten en ons privacy  
beleid.



OVER ONS en VAREN OP HET WAD zijn ook voor niet-leden  
toegankelijk.
OVER ONS geeft in verschillende onderwerpen informatie  
over de ver. Wadvaarders, zowel voor leden als voor de  
buitenwacht. Nuttig om ook als lid een keer onderwerp  
voor onderwerp door te nemen.

Hier als voorbeeld HOE WIJ WERKEN. Je leest er bij hoeveel  
verschillende gremia de Wadvaarders vertegenwoordigd  
zijn. Als lid merk je daar weinig van, maar als we er niet bij  
zouden zitten, zou je het wel merken door de beperkingen  
die je dan zou ondervinden bij het varen op het Wad.



Onder de kop publicaties vindt u de pdf-versies van de Wadvaarders Berichten sin ds nr 100 uit 2017

Onder OVER ONS kun je bij PUBLICATIES de voorgaande  
versies van ons magazine Wadvaarders Berichten inzien.  
Het in voor- en najaar verschijnende blad staat vol  
interessante artikelen over varen op het Wad, de natuur op  
het Wad, het Wad zelf en natuurlijk over de vereniging.

De informatie over de vereniging en verenigingsactiviteiten  
die alleen interessant is voor leden wordt vooral verspreid  
via de mailnieuwsbrief BaW (Berichten aan Wadvaarders)



Onder VAREN OP HET WAD staan onderwerpen  
met zinvolle informatie over varen op het Wad:  
De Erecode, relevante regelgeving, informatie  
over vaarroutes, die niet op Nautin staat en  
informatie over Nautin en de link naar Nautin.

Onder Waddenkennis vind je in een submenu  
informatie over het veilig, voorbereid en  
verantwoord varen op de Waddenzee.

Enkele onderwerpen worden hieronder apart  
behandeld



Als je bent ingelogd bij wadvaarders.nl kun je  
op deze plek door klikken naar Nautin. Als lid  
van Wadvaarders ben je dan automatisch  
ingelogd bij Nautin en kun je bij alle  
informatie en bijv. QuickTide downloaden.

Als je nog niet bent ingelogd kom je alsnog in 
het inlogscherm en wordt je daarna 
doorgezet naar Nautin.



Onder NAVIGATIEMELDINGEN wordt per deelgebied onder
elk eiland (en het Duitse wad) informatie gegeven die voor
het varen nuttig is en waarvoor bij Nautin geen plaats is.
Het is informatie van leden voor leden. De ver. Wadvaarders  
draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor deze  
informatie.



Tot slot: de website is een belangrijk middel voor de  
vereniging om te communiceren met de leden en  
met de buitenwereld.
De redactie en het bestuur hebben hun best gedaan
een zo goed mogelijke website te ontwerpen.
De vereniging is er voor de leden, maar ook door de  
leden.
En dus, laat ons weten wat je van deze nieuwe  
website vindt en stuur je bijdrage naar  
webredactie@wadvaarders.nl

mailto:redactie@wadvaarders.nl

