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1 Het Platform 

1.1 Inleiding: 

Het Fotobond-Platform is een tool voor alle leden van de Fotobond, waarmee zij zelf hun 
fotografische activiteiten kunnen opnemen in een overzicht, dat grafisch kan worden 
weergegeven op een map van Nederland, de “Agenda”. 
Tevens kunnen foto’s worden opgeladen om die door andere Fotobondleden te laten 
beoordelen. 
Ten slotte is er een mogelijkheid apparatuur te verkopen en aan te schaffen, “Marktplaats”. 
 
De leden kunnen, zonder tussenkomst van een webmaster of moderator, zelf artikelen, 
evenementen en foto’s plaatsen. Door de weergave van evenementen op de map, is het 
eenvoudig om een goed overzicht te krijgen welke evenementen in welke regio plaats vinden. 
Op de map worden ‘tags’ geplaatst, die de locatie van het evenement aanduiden. De kleur van 
de tag geeft aan welk type evenement het betreft. 

De evenementen kunnen door alle leden van de Fotobond op de map worden geplaatst. Deze 
zijn ook zichtbaar voor niet-leden. 
 
Het is de verwachting, dat er binnen (en buiten) de Fotobond enthousiast gebruik zal worden 

gemaakt van deze applicatie. Deze is te vinden op: | Multimediaplatform | Fotobond 
 
Deze handleiding bevat verschillende hoofdstukken: 

2 Rondleiding op het Platform. 
3 Reageren op het aanbod. 
4 Vullen/plaatsen van foto’s, evenementen en te verkopen artikelen. 

 
Let op: Dit is de eerste publicatie van het Platform. Er kunnen nog fouten in het systeem zitten. 
Gelieve die zsm door te geven aan secretaris@fotobond.nl, liefst met een schermprint. 
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2 Rondleiding op het Platform 

2.1 Foto feed 

De leden kunnen foto’s plaatsen in de Foto feed.  

Om die foto’s te bekijken klik je links op “Foto Feed”. 
Je klikt al dan niet op één van de categorieën en vervolgens op één van de foto’s.  
Die foto opent op ware grootte op het scherm. Als je er nogmaals op klikt, opent de foto 
beeldvullend in een kader. Klik je er daarna weer op, dan opent de foto weer op ware grootte. 
Rechtsboven aan de foto verschijnt de button “Exif data”. 
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Als je op die button klikt, verschijnt de exifdata van de foto. 
Rechtsonder kun je op “Sluit” klikken om dit venster te sluiten. 
Onder de foto is mogelijkheid om commentaar op de foto te 
geven. Hierbij moet het uitgangspunt zijn, dat de maker van de 
foto hier iets mee kan. Een opmerking als “mooi” is leuk, maar 
voegt niets toe. Geef commentaar op inhoud, op technische 
aspecten enz. maar heb respect voor de fotograaf en zijn/haar 
keuze. 
 
Het webteam beschikt over een moderator, die steekproefsgewijs 
zal  controleren, of de teksten beschaafd blijven! Zo nodig is 
ingrijpen mogelijk. 

2.2 Agenda 

De leden kunnen evenementen plaatsen op de map. 

Om deze te bekijken klik je links op “Agenda”. 
Met behulp van de pijltjestoetsen naast de datum, kan een andere periode worden gekozen. 
Met behulp van de scrolltoets op de muis, of via het plus/min-teken onderaan de map, kan de 
map in grootte gevarieerd worden. 
Met het vierkantje rechtsboven op de map, kan deze beeldvullend worden gemaakt. 
 
Op de map zijn -tags- zichtbaar in verschillende kleuren. Deze kleuren corresponderen met het 
type evenement. Door op het pijltje naast -evenement type- te klikken, kun je kiezen welk 
soort evenementen je op de kaart wil zien. 
 
Als je op een -tag- klikt, verschijnt een klein 
infoschermpje.  
Klik je vervolgens op “Lees meer ”, dan verschijnt een 
infoscherm, dat alles betreffende het evenement laat zien. 
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Onder deze informatie bestaat 
de mogelijkheid om te 
reageren, b.v. in te schrijven.  
Vul de tekst in en klik 
vervolgens op “Reageren”. 
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2.3 Marktplaats 

De leden kunnen fotoapparatuur te koop/geef aanbieden. 
Om deze te bekijken klik je links op “Marktplaats”. 
 

Als je meer wilt lezen over een bepaald artikel, dan klik je op de bijbehorende foto. 
Op het scherm dat verschijnt staat informatie betreffende het artikel. 
Rechts staat informatie van de verkoper. 
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3 Reageren op het aanbod 

3.1 Foto Feed 

Er kan op 2 manieren worden gereageerd op een foto. 
1. Onderaan de foto is ruimte om een tekst in te voeren. 
2. Er kan maximaal 5 sterren worden gegeven door op één van de sterren te klikken. 

 
Wij gaan er van uit, dat de teksten opbouwende kritiek op de foto bevatten, waaruit respect 
voor de fotograaf en zijn/haar fotografie blijkt. Dit zijn o.a. de criteria die de moderator zal 
hanteren. 
 

3.2 Agenda 

Er kan op 2 manieren gereageerd worden op de agenda: 
1. Als de details van het evenement geselecteerd zijn, dan kan worden geklikt op de knop 

“Deelnemen”. Onder het evenement wordt dan uw naam vermeld als deelnemer. De 
organisator kan dan rekening met u houden. 

 
2. Onder het evenement kunt u reageren. Type een tekst en klik vervolgens op de knop 

“Reageren”. 
Vergeet niet om 
eventuele 
contactinformatie op te 
nemen. 
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3.3 Marktplaats 

Als u in contact wilt treden met de verkoper/aanbieder, vindt u aan de rechterkant de 
contactinformatie: 
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4 Vullen/plaatsen van foto’s, evenementen 
en te verkopen artikelen 

4.1 Foto Feed 

Als u in het linker menu Foto Feed selecteert, verschijnt het scherm met thumbnails. 
Rechts bovenaan kunt u op het -plusje- klikken. 
Onder het plusje verschijnt een schermpje. Klik hier op “Foto”. 
 
Als u niet bent ingelogd, verschijnt onderstaand scherm. 
Rechts boven klikt u om in te loggen.  
 
Als u lid bent en u kunt niet inloggen, neemt u contact op met de 
Algemeen Secretaris. 
Als u geen lid bent kunt u zich op deze pagina registreren als lid. 

 
Als u geen lid wenst te worden, kunt u niets toevoegen aan het Platform. 
 
Nadat u bent ingelogd verschijnt 
het scherm hiernaast. 
Vul de titel van de foto in en 
selecteer een categorie.  
Bij de Algemeen Secretaris kunt 
u verzoeken om ontbrekende 
categorieën toe te voegen. 
 
Geef in het tekstvak zo nodig een 
toelichting bij de foto. 
 
Klik op “Bestand kiezen” en 
selecteer een foto in jpg-formaat 
uit één van uw mappen. 
 
Bepaal of u de Exif-informatie wilt laten zien. 
 
Klik op “Plaatsen”. De foto zal als thumbnail verschijnen in het overzicht. 
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4.2  Agenda 

Op het menu van het Platform klikt u rechtsboven op het plusje, waarna 
een keuzeschermpje verschijnt. Klik hier op “Agenda”. 
 
 
 
 
Het volgende scherm verschijnt:  
Klik op het type evenement, dat u wilt toevoegen. 
 
Als uw type evenement niet in 
de lijst voorkomt, dan kunt u 
bij de Algemeen Secretaris 
een verzoek indienen om dit 
type toe te laten voegen. 
 
Afhankelijk van het type 
evenement zal een ander 
invulvenster verschijnen. 
 
Als u rubrieken mist, verzoek 
dan de Algemeen Secretaris 
om deze te laten toevoegen. 
 

 
Vul de titel van het evenement in en 
plaats een passende omschrijving. 
Grote en kleine tekst kan worden gekozen 
onder -Opmaak- (selecteer eerst de 
betreffende tekst). Schuine tekst, Italic, 
of dikke tekst, Bold, wordt gekozen door 
de tekst te selecteren en op de -B- of -I- 
te klikken. 
Als de tekst meerdere regels beslaat, kan 
deze van -nummers- of -bullets- worden 
voorzien. 
 
Een -hyperlink- maakt u door de 
betreffende tekst te selecteren en op het 
kettingsymbool te klikken. Het venster 
hiernaast verschijnt. Vul het adres van de 
webpagina waar u naar toe wilt linken. 
Klik op de tab -Doelvenster- om aan te 
geven of de te linken pagina in een nieuw 
venster moet openen of niet.  
 
Klik vervolgens op -OK-. 
 
U kunt ook een afbeelding of een tabel in 
de tekst opnemen. Door op het 
betreffende icoon te klikken. 
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Er kan een foto/flyer worden gekozen. Op het 
moment van het schrijven van deze 
handleiding, is alleen een document 
in .jpg-formaat mogelijk. 
 
Vul de naam van de maker van de flyer/foto 
in en eventueel het logo van de maker. 
 
 
 
 
 
 
 
Vul de begindatum van het evenement in, in 
het aangegeven formaat. 
 
 
 
 
Vul de einddatum van het evenement in. 
 
 
 

 
 
 
Vul de locatie, waar het evenement plaats 
vindt, of waarvan wordt vertrokken, in. 
 
Pas op: deze locatie en de postcode zijn niet 
bepalend voor de -tag- die op de map wordt 
geplaatst! 
 
Vul de volgende rubrieken naar believen in. 
(een aantal rubrieken is evenementtype 
specifiek. 
 
Pas op: 
De breedte- en lengtegraad bepalen de 
locatie van de -tag- op de map. Vul deze 
gegevens in decimalen in, niet in graden! 
 
Een handige app hiervoor is “Kaart 
Coördinaten”. Stel deze in op decimalen. 
Zoek een locatie op de map, klik op een 
locatie en de coördinaten verschijnen boven 
in de app. 
OF:  
Gebruik “Google Maps”. 
Geef aan de linkerkant de locatie op, door het 

adres in te tikken. Er verschijnt nu een “tag” op Google Maps. Ga met de muis naar die tag en 
klik er op met de rechter muisknop. Kies vervolgens de coördinaten en klik er op met 
“CTRL+C” ingedrukt. Ga vervolgens naar het invoerveld hier boven en plak de gegevens met 
“CTRL+V”. Geen zorgen. Als de tag niet op de kaart verschijnt, dan kun je het evenement 
updaten. 
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Vul eventuele overige rubrieken in en klik op “Opslaan”. 

 
 
Het evenement verschijnt nu op de map. 
Als de tag niet verschijnt, blader dan door 
de evenementen naast de kaart en klik er 
op. Het evenement opent en u kunt 
correcties aanbrengen. 
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4.3 Marktplaats 

Op het menu van het Platform klikt u rechtsboven op het plusje, 
waarna een keuzeschermpje verschijnt. Klik hier op “Marktplaats”. 
 
 
 
 
Het volgende scherm verschijnt: 
 
 
Vul de titel in van het product dat u 
aanbiedt. 
 
Geef vervolgens een omschrijving van 
het product. 
 
 
 
 
 
 
 
 
U dient een prijs te vermelden. 
Deze wordt niet getoond als u een 
vinkje plaatst bij “T.e.a.b.” 
 
Als het product verkocht is, of als u 
het terugtrekt, dan kunt u het vakje aanklikken bij 
“Gereserveerd / Verkocht”. 
 
Plaats tot 3 foto’s van het product. 
 
 
 
Klik ten slotte op “Plaatsen”. 
 
Uw aanbieding is nu zichtbaar op het 
overzichtsscherm. 
 
 
 
 


