
 
 

 

WAARSCHUWING!!!! 
Gebruik nooit zomaar foto’s die je van het internet haalt. 

Er staat een hoge boete op het illegaal gebruik van 

andermans foto’s en afbeeldingen. 

Dat heeft te maken met copyright. De boete van één 

plaatje die van internet gehaald kost al gauw € 600.-  
 

Gebruik eigen foto’s of de foto’s die bij “alle bestanden” staan, 
of pak je camera en maak zelf een mooie foto.  
bv: fotografeer een fietsbel voor bij de fietstochten, een paar 
schoenen voor een wandeling, een aantal nieuwsbrieven of 
programmaboekjes voor het programma. Denk vooruit en 
maak vast foto’s waarvan je denkt ze ooit te kunnen gebruiken 

en maak een klein fotoarchief. 
 

Wil je een foto gebruiken van een spreker of een 

instelling waarvan je een lezing krijgt, vraag dan eerst 
toestemming of je de foto mag gebruiken. 

Links onder nieuw venster 
Maak je een link op je website, doe dit dan altijd zo dat het geopend 
wordt in een nieuw venster. Vink aan: URL in nieuw venster 
 
Bij een link in een bericht kies je bovenin het vakje Link bij 
doelvenster: nieuw venster 
 
Je kunt ook een link maken naar een e-mail adres. 
Kies hiervoor i.p.v. URL voor E-mail 
Dit handig voor berichtjes waar een e-mail adres in staat waar je je op 
kunt geven voor activiteiten  

 

Webmaster bijeenkomsten  

We organiseren webmaster 

bijeenkomsten. 

In maart en september. 

Van jullie horen we graag waar 

behoefte aan is. 

1. cursus/workshop voor 

beginners (19-3-2018) 

2. cursus/workshop voor 

gevorderden 

3. cursus/workshop met als 

onderwerp fotoalbum 

maken 

Laat het ons even weten en 

stuur een mailtje naar: 
vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com 

 
 
 

Vragen? 
Voor alle vragen kun je terecht bij het team webmasters. 
Of stel je vraag op de Facebook pagina voor webmasters: 
https://www.facebook.com/groups/vrouwenvannu.webmasters
/ 

 
 
 

BLUB  
Alsjeblieft: de BLUB  in je mailbox. 
Een initiatief het provinciale webteam om je te informeren over zaken die betrekking hebben op onze 
Vrouwen van Nu website. 
BLUB? Ja, want zoals er blogs zijn (=weblogs) is er nu ook BLUB (= webbulletin). 

   Reacties op dit bulletin sturen naar: vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com                                         webbulletin 

Team webmasters 
Taetske Dekker en Hettie Klein. We zijn te bereiken 
op:vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com 
 

 

 

Verdeling commissies onder de webmasters 

Hettie Klein Taetske Dekker 
* Agrarisch 

* Alleenstaanden 
* Redactie 

* Reizen 
* TAG 

* Vrouwenstreken 

* Cultuur 

* Kenniscentrum HTW 
* Wandelen 

* PB 
 

 

Huisstijl lettertype Caren  
Voor korte teksten, kreten e.d. in 
lettertype Caren kun je ook terecht 
bij Hettie en Taetske. 
Stel je vraag zo duidelijk mogelijk: 
welke tekst, waar is het voor, kleur, 
afmeting, enz. 

Als je echt geen afbeelding hebt voor 
je website kan soms een tekstblokje 
in Caren een oplossing zijn. Zet er 
dan bij dat het voor de website is, 
dan maken we het in de goede 
afmeting (3 x 4)  
 
 

 
 
Hettie: hettieklein52@gmail.com 
Taetske: taetskedekker@hetnet.nl 
 

mailto:vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/vrouwenvannu.webmasters/
https://www.facebook.com/groups/vrouwenvannu.webmasters/
mailto:vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com
mailto:vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com
mailto:hettieklein52@gmail.com
mailto:taetskedekker@hetnet.nl

