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TOEPASSSING PERSOONLIJKE PAGINA’s. 
 
In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende handelingen en mogelijkheden beschreven welke  
ter beschikking staan voor ingeschreven deelnemers, vrijwilligers en supporters bij gebruik van hun 
persoonlijke en teampagina binnen de website van ColSensation. 
 
Iedereen die heeft ingeschreven als deelnemer, vrijwilliger of supporter krijgt na zijn registratie de 
toegang tot een persoonlijke pagina. 
Dit houdt o.a. verband met de wijze waarop: 
- Donaties kunnen worden gedaan, uitsluitend en bij voorkeur via de geboden iDeal mogelijkheid.  
- Betalingen van facturen voor gebruik van de verschillende geboden arrangementen, faciliteiten (en  
  voor deelnemers hun inschrijfgeld),  via iDeal kunnen worden voldaan. 
 
De opzet en bedoeling van het gebruik van de persoonlijke pagina’s is het vormen van een  platform 
voor het (onderling) delen van informatie over activiteiten, acties, trainingen etc. welke worden 
ontplooid in voorbereiding op de actiedag van ColSensation in september. 
 
De gedeelde informatie, blogs, foto’s en linkjes, worden getoond in zowel de zgn. en gevormde 
ColSensation Community (CSC), van waaruit er ook onderling mailuitwisseling kan plaatsvinden. 

 Onder je naam, op je eigen persoonlijke pagina, staat achter het @-teken je accountnaam. 
De combinatie van @[accountnaam] is te gebruiken als adressering binnen de ‘CSC’ , nadat je 
zelf eerst bent ingelogd. 
 

De meest actuele gedeelde informatie op persoonlijk pagina’s is ook zichtbaar op de hoofdpagina van 
de website. Zo krijgen bijvoorbeeld aangekondigde acties even meer aandacht. 
 
Het plaatsen van blogs etc. is niet verplicht! 
 
Wij promoten wel graag de mogelijkheid om op je persoonlijke pagina een foto (een zgn. gravatar) te 
plaatsen, zodat iedereen elkaar in de voorbereiding op de actiedag in september al een beetje kan 
leren (her)kennen.  We gaan tenslotte met z’n allen als één grote ColSensation-familie de Mont 
Ventoux beklimmen. 
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Inloggen/uitloggen op je persoonlijke pagina. 
 
Na je inschrijving heb je een automatisch gegenereerd e-mailbericht ontvangen met je inloggegevens 
voor toegang tot je persoonlijke pagina, deze bestaan uit: 
 

 Een link naar de inlogpagina van ColSensation ( https://colsensation.nl/wp-login.php ) 

 De door jou bij de inschrijving gekozen en opgegeven gebruikersnaam c.q. accountnaam 

 Een automatisch tijdelijk gegenereerd (veilig) wachtwoord. 
 
Deze gegevens zijn belangrijk voor het gebruik van de mogelijke toepassingen welke de website van 
ColSensation aan alle personen die zich hebben ingeschreven biedt. 
Binnen deze ‘Facebook-achtige’ omgeving is het ondermeer mogelijk om berichten onderling te 
versturen, activiteiten, links en foto’s te delen, donaties te ontvangen of zelf te plaatsen. 
 
HOE: 
 Zorg dat je de inloggegevens hebt en je een internetbrowser hebt 

opgestart. 
 Klik op de link naar de inlogpagina van ColSensation welke in het 

ontvangen e-mailbericht met je inloggegevens is meegezonden. 
(Of kopieer deze link, of die hierboven in de 2e alinea, naar de 
adresregel van je browser.)  

 Vul in het scherm de juiste gebruikersnaam en het juiste 

wachtwoord in en bevestig. 
(geen e-mailadres, deze optie is alleen voor het gebruik bij het vergeten 
van je wachtwoord) 

 Je bent nu ingelogd en direct op je persoonlijke pagina beland. 
 
 

Het is mogelijk dat je eerder ingelogd bent geweest, zelf hebt uitgelogd, 
maar toch weer wil inloggen terwijl de pagina van ColSensation in je 
browser nog voor staat en actief is. 
 

 Maak dan gebruik van de mogelijkheid in de zwarte balk. Klik op ‘Log In’ boven aan de 
webpagina.  

 
 

 
 
 
 
 
 
UITLOGGEN   
 
Dit kan heel eenvoudig via klik op de ‘Log Out’ mogelijkheid in de zwarte balk, boven aan de 
webpagina. 
 
 
 
 

  

https://colsensation.nl/wp-login.php
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Wijzigen van je wachtwoord. 
 
Na je inschrijving heb je een automatisch gegenereerd e-mailbericht ontvangen met daarin vermeld 
je inloggegevens voor toegang tot je persoonlijke pagina, inclusief een tijdelijk wachtwoord. 
 

Het is belangrijk om direct na het inloggen je verkregen wachtwoord direct te wijzigen in 
een persoonlijk wachtwoord! 
 
HOE: 
 Zorg dat je bent aangemeld/ingelogd op je persoonlijke pagina. 
 ‘Scroll’ over de pagina naar beneden, tot onder de foto en de donatiebutton, waar een menu in 

het scherm zichtbaar wordt.  
 

Stap 1.    Kies uit het dan zichtbare menu voor de optie ‘Instellingen ‘ 
Stap 2.    Kies vervolgens de optie ‘Algemeen’ 
Stap 3.    Geef het huidige (tijdelijke) wachtwoord in om te kunnen wijzigen.  
Stap 4.    Vul vervolgens het bij de inschrijving (de registratie) opgegeven e-mailadres in. 
Stap 5.    Geef daarna in de volgende invulvelden het nieuwe wachtwoord in , en  
                doe dit in de regel daaronder opnieuw. 
 

 Klik vervolgens op de oranje button ‘Bewaar veranderingen’ en het wachtwoord is gewijzigd 
 Log vervolgens uit om opnieuw in te loggen en de werking van het nieuwe wachtwoord te testen. 
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Bekijken/wijzigen inschrijfgegevens. 
 
Na het inschrijven voor ColSensation heb je een bevestiging ontvangen waarin tevens wordt 
gevraagd om je inschrijfgegevens te controleren, en waar benodigd deze aan te passen. 
 
Eventueel is het ook mogelijk op een later tijdstip, omdat je keuze of omstandigheden veranderen, 
om bepaalde gegevens te wijzigen c.q. bij te werken.  
(Dit kan tot het moment van een nader te bepalen datum voor een ‘ data freeze ’, welke wordt toegepast door de 
organisatie om de inschrijfgegevens te totaliseren t.b.v. de voorbereidingen.) 
 
HOE: 
 Zorg dat je bent aangemeld/ingelogd op je persoonlijke pagina. 
 ‘Scroll’ over de pagina naar beneden, tot onder de foto en de donatiebutton, waar een menu in 

het scherm zichtbaar wordt. 
 

BEKIJKEN 
 

Stap 1.    Kies uit het dan zichtbare menu voor de optie ‘Profiel ‘ 
Stap 2.    Kies vervolgens de optie ‘Bekijken’ 
Stap 3.    Er verschijnt nu onder de titel ‘Profiel informatie’ een overzicht van de ingevoerde 
                inschrijfgegevens. Je kunt nu m.b.v. de scroll functie alle gegevens inzien. 
 

 
WIJZIGEN 
 

Stap 1.    Kies uit het dan zichtbare menu voor de optie  ‘Profiel ‘ 
Stap 2.    Kies vervolgens de optie ‘Bewerken’ 
Stap 3.    Er verschijnt nu een menu met een overzicht van 6 gegevensgroepen, waarvan er  
                in maximaal 4 gegevensgroepen uw inschrijvingsgegevens kunnen bevatten. 
 
                Afhankelijk van de inschrijving als deelnemer, vrijwilliger of supporter kun je in de   
                daaraan gerelateerde gegevensgroep en onder ‘Profiel informatie’, ‘Medische gegevens’  
                en ‘Overige informatie’ de ingevoerde inschrijfgegevens terugvinden en aanpassen waar 
                nodig. 
Stap 4.    Maak een keuze voor een gegevensgroep en ga m.b.v. de  scroll functie alle gegevens  
                langs en wijzig de eerder ingevoerde gegevens waar nodig. 
 

 Klik vervolgens op de oranje button ‘Bewaar veranderingen’ en de aangebrachte wijziging(en) 
worden bewaard. 
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Een profielfoto toevoegen/wijzigen. 
 
Het is mogelijk om aan jouw deelnemersprofiel, zichtbaar op de website van ColSensation onder het 
menu ‘Deelnemers’, om een eigen profielfoto (een zgn. gravatar) toe te voegen. 
 
HOE: 
 Zorg dat je bent aangemeld/ingelogd op je persoonlijke pagina. 
 ‘Scroll’ over de pagina naar beneden, tot onder de foto en de donatiebutton, waar een menu in 

het scherm zichtbaar wordt. 
 

Stap 1.    Kies uit het dan zichtbare menu voor de optie ‘Profiel ‘ 
Stap 2.    Kies vervolgens de optie ‘Profielfoto bewerken’ 
Stap 3.    Standaard kun je via het tabblad ‘uploaden’ via de oranje button ‘je bestand kiezen’ 
                een geschikte profielfoto downloaden van je computer.  
Stap 4.    Het gekozen bestand zal dan in een bewerkvenster verschijnen, waarin je het naar  
                het  gewenste/vereiste formaat kunt bijsnijden. 
Stap 5.    Vergeet niet de bewerking/wijziging te accepteren c.q. op te slaan! 
 

 Is het resultaat niet naar je zin, volg de handelingen opnieuw vanaf stap 1. 
 
Let op: Het kan zijn dat je het gekozen bestand van te voren eerst moet aanpassen omdat het 
formaat veel te groot of te klein is, niet scherp genoeg is, om naar je zin te kunnen verwerken tot 
profielfoto.   
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Een omslagfoto toevoegen/wijzigen. 
 
Het is mogelijk om op jouw deelnemersprofiel, zichtbaar op de website van ColSensation onder het 
menu ‘Deelnemers’, een eigen omslagfoto (een zgn. banner) toe te voegen. 
 
HOE: 
 Zorg dat je bent aangemeld/ingelogd op je persoonlijke pagina. 
 ‘Scroll’ over de pagina naar beneden, tot onder de foto en de donatiebutton, waar een menu in 

het scherm zichtbaar wordt. 
 

Stap 1.    Kies uit het dan zichtbare menu voor de optie ‘Profiel ‘ 
Stap 2.    Kies vervolgens de optie ‘Omslagfoto bewerken’ 
Stap 3.    Via de oranje button ‘je bestand kiezen’ kun je een geschikte omslagfoto downloaden  
                van je computer.  Van een standaard foto wordt automatisch een uitsnede gemaakt 
                welke past in de opmaak van de pagina.  
 
                Let op: Het kan zijn dat dit niet direct het gewenste resultaat oplevert. 
                Voor het beste resultaat gebruik je een afbeelding die 816px breed en 150px hoog is. 
 
Stap 4.    Vergeet niet de bewerking/wijziging te accepteren c.q. op te slaan! 
 

 Is het resultaat niet naar je zin, volg de handelingen opnieuw vanaf stap 1. 
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Plaatsen van een deelnemersbericht. 
 
Het is mogelijk om op je deelnemerspagina een blog bij te houden, je supporters/donateurs te 
informeren over je activiteiten, etc. 
 
HOE: 
 Zorg dat je bent aangemeld op je persoonlijke inlogpagina.  
 ‘Scroll’ over de pagina naar beneden, tot onder de foto en donatiebutton, waardoor een menu in 

het scherm zichtbaar wordt. 
 

Stap 1.    Plaats tekst voor blog in daarvoor beschikbare venster. 
Stap 2 .   Bevestig het bericht door aanklikken van de oranje button ‘ PLAATS UPDATE ’. 
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Versturen van berichten tussen deelnemers onderling. 
 
Het is ook mogelijk om via je deelnemerspagina tussen deelnemers onderling berichten te 
versturen.  
 
HOE: 
 Zorg dat je bent aangemeld op je persoonlijke inlogpagina.  
 ‘Scroll’ over de pagina naar beneden, tot onder de foto en donatiebutton, waar een menu in het 

scherm zichtbaar wordt. 
 

Stap 1.    Plaats de tekst van je bericht in het daarvoor beschikbare venster. 
                Begin de tekst met het adres van de persoon welke je wilt benaderen. 
                Het adres start met het teken @ gevolgd door de inlognaam van de persoon. 
                Een voorbeeld van je eigen adres naam staat boven aan je persoonlijke pagina,  
                naast je profielfoto en direct onder je naam. 
                  
                Zodra je het adres begint in te voeren zal er een selectielijst  zichtbaar worden van waaruit  
                je ook direct het benodigde adres kunt  vinden. 
 
Stap 2 .   Bevestig het te plaatsen bericht door aanklikken van de oranje button ‘ PLAATS UPDATE ’. 
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Plaatsen en koppelen van beelden en webpagina’s. 
 
Bijlagen plaatsen in blogs en berichten is een extra aangeboden mogelijkheid  om activiteiten, 
sponsoren e.d. via je eigen persoonlijke en/of  de teampagina onder de aandacht te brengen. 
 
HOE: 
 Zorg dat je bent aangemeld op je persoonlijke inlogpagina.  
 ‘Scroll’ over de pagina naar beneden, tot onder de foto en donatiebutton, waar een menu in het 

scherm zichtbaar wordt. 
 
TIP! :   Wil je de bijlage aan een tekst koppelen, type dan eerst je tekst in het tekstvenster in en  
             volg aansluitend de aangegeven stappen. 

Plaatsen en koppelen van foto’s / plaatjes / logo’s etc.  
 
Stap 1.  Klik onder het tekstvenster op 
 

 
 
Er verschijnt dan een mogelijkheid om via de oranje button ‘ KIES EEN FOTO ‘ uit je eigen bestanden 
een foto te kiezen en te uploaden.  (Kies hierbij alleen bestanden met de extensie JPG of PNG) 
 

 
Stap 2.   Na het uploaden van  de gekozen foto wordt het in beeld gebracht en kun je de keuze  
               bevestigen door gebruikmaking van de oranje button ‘ PLAATS UPDATE ’. Niet tevreden, dan 
               kun je annuleren door te klikken op ‘ANNULEER’ om opnieuw een fotokeuze te maken.  
 

 
 
De foto is nu gekoppeld en zichtbaar  op je persoonlijke pagina en in het overzicht 
deelnemersberichten. 
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Plaatsen en koppelen van Youtube video’s. 
 
Stap 1.  Klik onder het tekstvenster op  logo  Youtube 
 

 
 
Er verschijnt dan de mogelijkheid om via een extra veld de video URL (webadres) van het betreffende 
beeldmateriaal op Youtube te delen. 
 

 
Stap 2.   Na het koppelen/delen   van  de gekozen Youtube video  wordt het in beeld gebracht en via 
               de oranje button ‘ PREVIEW ’  is je keuze te bekijken/controleren.  
               Bevestig je keuze met gebruikmaking  van de oranje button ‘ PLAATS UPDATE ’.   
               Niet tevreden over het resultaat, annuleer dan je keuze  door te klikken op ‘ANNULEER’ om 
               opnieuw een video keuze te maken.  
 

 
De video is nu gekoppeld en zichtbaar  op je persoonlijke pagina en in het overzicht 
deelnemersberichten. 
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Plaatsen en koppelen van een ‘Link’. 
 
Stap 1.  Klik onder het tekstvenster op  het LINK  icoon  
 

 
 
Er verschijnt dan de mogelijkheid om een koppeling (link) naar een website of webpagina op te 
nemen en te delen door de  juiste URL (webadres) in te voeren. Kopieer hiervoor het webadres van 
de betreffende webpagina uit de adresregel van je internet browser. 
 

 
Stap 2.   Na het koppelen/delen van de gekozen LINK (webadres) wordt het in beeld gebracht en via 
               de oranje button ‘ PREVIEW ’ is dan je keuze te bekijken/controleren. 
               Bevestig je keuze met gebruikmaking  van de oranje button ‘ PLAATS UPDATE ’.  
               Niet tevreden over het resultaat, annuleer dan je keuze door te klikken op ‘ANNULEER’  om 
               opnieuw een link te koppelen.  
 

 
De link is nu gekoppeld en zichtbaar op je persoonlijke pagina en in het overzicht 
deelnemersberichten. 
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Uitnodiging voor teamlidmaatschap accepteren. 
 
Zodra een team als ‘open groep’ is geregistreerd en een teampagina is aangemaakt kan de 
beheerder van de teampagina, de persoon welke de teampagina heeft aangemaakt, uitnodigingen 
voor lidmaatschap van een team verzenden. 
 
Via je persoonlijke pagina kun je nazien of je bent uitgenodigd voor een teamlidmaatschap. 
Door acceptatie van de uitnodiging wordt je toegevoegd aan het team. 
 
Je kunt slechts lid zijn van één team. 
 
HOE: 
 Zorg dat je bent aangemeld op je persoonlijk inlogpagina.  

 

Stap 1.    Kies uit het dan zichtbare menu voor optie ‘Groepen ‘ 
Stap 2.    Kies vervolgens de menu optie ‘Uitnodigingen’ 
 

 
 

Indien er groepsuitnodiging voor een team uitstaat, kun je deze selecteren en accepteren. 
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TOEPASSSING TEAMPAGINA’S. 
 
In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende handelingen en mogelijkheden beschreven welke  
ter beschikking staan voor ingeschreven deelnemers, vrijwilligers en supporters bij gebruik van een  
teampagina (groepspagina) binnen de website van ColSensation. 
 
Iedereen die is ingeschreven als deelnemer, vrijwilliger of supporter heeft de mogelijkheid om na 
zijn/haar registratie: 

 Een team te registreren  

 De daarbij behorende  teampagina aan te maken de aangemaakte teampagina te beheren. 

 Individuele inschrijvers aan ColSensation uit te nodigen voor een lidmaatschap van het team. 
 
Via de teampagina kan op naam/conto van het team: 
-  Donaties worden gedaan, uitsluitend en bij voorkeur via de geboden iDeal mogelijkheid.  
-  Berichten en acties worden gedeeld, gelijk aan de mogelijkheden die geboden worden voor de 
   toepassing van persoonlijk pagina’s. 
 
De opzet van en bedoeling van het gebruik van de teampagina’s is het vormen van een  platform 
voor het (onderling) delen van informatie over activiteiten, acties, trainingen etc. welke worden 
ontplooid in voorbereiding op de actiedag van ColSensation in september. 
 
De gedeelde informatie, blogs, foto’s en linkjes, worden getoond in zowel de zgn. en gevormde 
ColSensation Community (CSC), van waaruit er ook onderling mailuitwisseling kan plaatsvinden. 

 Onder je naam, op de teampagina, staat achter het @-teken de accountnaam. 
De combinatie van @[accountnaam] is te gebruiken als adressering binnen de ‘CSC’ , nadat 
de beheerder zelf eerst is ingelogd op zijn/haar persoonlijk pagina en vervolgens doorklikt 
naar de teampagina. 
 

De meest actuele gedeelde informatie op de teampagina is ook zichtbaar op de hoofdpagina van de 
website. Zo krijgen bijvoorbeeld aangekondigde acties even meer aandacht. 
 
Het plaatsen van blogs etc. is niet verplicht! 
 
Wij promoten wel graag de mogelijkheid om op de teampagina een foto (gravatar) te plaatsen, zodat 
wij elkaar in de voorbereiding op de actiedag in september al een beetje kunnen leren (her)kennen.  
We gaan tenslotte met z’n allen als één grote ColSensation-familie  de Mont Ventoux beklimmen. 
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Een team(pagina) aanmaken/registreren. 
 
Het is mogelijk om een teamnaam te registreren en daarbij een teampagina aan te maken. 
Net als op je persoonlijke pagina is het mogelijk als team een blog bij te houden, om de 
supporters/donateurs te informeren over de teamactiviteiten, etc. 
 
HOE: 
 Zorg dat je bent aangemeld op je persoonlijk inlogpagina.  

 

Stap 1.    Kies uit het hoofdmenu voor de optie ‘Deelnemers’ 
Stap 2.    Kies vervolgens uit het opengevouwen hoofdmenu de optie ‘Overzicht teams’ 
Stap 3.    Scroll vervolgens naar de onder zijde van de pagina en klik op de oranje button  
                ’Maak een team aan’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Er  verschijnt automatisch een nieuwe pagina voor de daadwerkelijk registratie en het aanmaken 
van een team en de bijbehorende teampagina. 

 Als het goed is staat bovenaan het registerblok in het menu ‘ 1. Gegevens’ vetgedrukt. 
je kunt nu verder met de volgende stappen om de registratie af te ronden.  
 

Stap 1.    Vul nu een groepsnaam in van het team 
Stap 2.    Vul een groeps c.q. teamomschrijving/motivatie in waarmee jij je team wilt presenteren 
                 op de teampagina.  
 

 Klik vervolgens op de oranje button ‘Maak groep aan en ga verder’.   
Je teampagina wordt aangemaakt en er verschijnt dan vervolgens een 2e scherm. 

 
Hier wordt gevraagd de privacy- optie intestellen.  
Kies hier voor  ‘ open groep ‘. 

Als een teampagina onverhoopt afwijkt van deze standaard 
instelling zal deze weer terug worden gezet naar ‘open 
groep’.  
 

 In de volgende 2 stappen kan direct een profielfoto en/of omslagfoto voor de teampagina 
worden toegevoegd, dit kan ook op een later tijstip. 
De werkwijze is hier gelijk aan de omschrijving op pagina 7 en/of  8, onder het hoofdstuk ‘ 
Toepassing persoonlijke pagina’s ‘.     
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Leden aan een team toevoegen. 
 
Zodra een team al ‘open groep’ is geregistreerd en een teampagina is aangemaakt kan door de 
beheerder van de teampagina, de persoon welke de teampagina heeft aangemaakt, leden worden 
toegevoegd aan een team. 
 
Leden kunnen alleen op uitnodiging van de beheerder worden toegevoegd aan een team. 
 
HOE: 
 Zorg dat je als beheerder bent aangemeld op je persoonlijke inlogpagina.  

 

Stap 1.    Kies uit het hoofdmenu voor de optie ‘Deelnemers’ 
Stap 2.    Kies vervolgens uit het opengevouwen hoofdmenu de optie ‘Overzicht teams’ en  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Selecteer nu je team en de te beheren teampagina via de zoekfunctie of via het overzicht van 
teams rechts van de pagina op basis van een klik op de profielfoto van het team. 
 

      
 

Stap 3.    Kies uit het menu voor de optie ‘Stuur uitnodigingen’ 
Stap 4.    Zoek of selecteer uit de beschikbare ledenlijst de uit te nodigen leden voor je 
                team.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Klik vervolgens op de oranje button ‘Stuur uitnodigingen’.   
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MENU’S HOOFDPAGINA. 
 
De menu structuur op de hoofdpagina, en door de website heen, beoogt wellicht enige uitleg. 
In dit hoofdstuk wordt een nadere uitleg over de toepassing van deze menu’s gegeven. 
 

Hoofdmenu 

 
Door op een van de menu’s rechtsboven de pagina aan te klikken zullen de onderliggende menu’s 
c.q. pagina’s met informatie zichtbaar worden waaruit een selectie kan worden gemaakt. 
 

 

Snelmenu 

 
Daarnaast zijn er ook een 4-tal  ‘ snelmenu’s ‘  zichtbaar op de hoofdpagina. 
Deze zijn geplaatst in de vorm van vier gekleurde blokken . 
Door hier op te klikken kan direct worden gekoppeld naar een van de aangegeven pagina’s 
 

 

Voetmenu 
 
Onder aan de pagina zijn ook een aantal koppelingen geplaatst om snel naar bijzondere en nuttige 
informatie te kunnen doorklikken, waaronder ons fotoarchief. 
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Multimedia menu 
 
Boven aan de hoofdpagina zijn ook een aantal directe  koppelingen geplaatst om snel verschillende 
multimedia kanalen of communicatie mogelijkheden van Stichting Team Doelbewust en ColSensation 
te klikken.  
 

 
 

   mogelijkheid voor inloggen/uitloggen op/van de persoonlijke pagina. 
 

  Koppeling naar de algemene donatiepagina van binnen de ColSensation website. 
 

                  Koppeling naar de contactpagina binnen de ColSensation website.  Van hieruit  
                               kunnen direct schriftelijk vragen worden gesteld aan het organisatieteam. 

                  Koppeling naar de Twitter kanaal van Stichting Team Doelbewust met informatie  
                               over alle activiteiten  en  actualiteiten . 

                  Koppeling naar het YouTube kanaal  van de Stichting Team Doelbewust. 
 

                  Koppeling naar de Facebook pagina van ColSensation. 
 

                 Zoekfunctie naar de persoonlijke pagina van alle ingeschreven personen. 
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Link betaling inschrijfgeld deelnemers. 
 
Iedereen die inschrijft als deelnemer aan ColSensation dient inschrijfgeld te voldoen. 
Dit geldt niet voor personen ingeschreven als vrijwilliger of supporter. 
 
Zodra een deelnemer met behulp van zijn accountgegevens inlogt op zijn persoonlijke pagina 
verschijnt er boven aan de webpagina een oranje balk met een betalingslink. 
 
 

 
Met gebruik van deze link  kan snel gebruik worden gemaakt van de iDeal betalingswijze voor het 
voldoen van het inschrijfgeld.   
 
E.e.a. wijst zich vanzelf nadat de keuze is gemaakt via welke bank het bedrag mag worden 
overgemaakt en de oranje button ‘ BETALING STARTEN ‘ is aangeklikt.  
 

 
 
Zodra betaling is voldaan zal de oranje balk met de betalingslink na het inloggen op de persoonlijke 
pagina niet meer worden getoond. 


