Handleiding aanmelden club
Deze handleiding toont hoe u uw club kunt aanmelden voor de online Anjeractie.

Klik op




en vul onderstaande gegevens in:

Naam van uw club of projectnaam;
Omschrijving van de club en eventueel specifiek doel waarvoor u collecteert
(kostuums, zomerconcert, instrumenten etc.)
Het streefbedrag (houd het reëel, het streefbedrag kan later nog worden
aangepast). Bij een minimale opbrengst van 100 euro maakt het Cultuurfonds
50% van het opgehaalde totaalbedrag over naar de bankrekening van uw
organisatie.

Houd het reëel, het
streefbedrag kan later nog
worden aangepast. Bij een
minimale opbrengst van 100
euro maakt het Cultuurfonds
50% van het totaalbedrag over
naar de bankrekening van uw
organisatie.

In deze stap wordt informatie over de contactpersoon van de club gevraagd.





Naam (voor- en achternaam, evt. tussenvoegsel);
E-mailadres (LET OP: alleen via dit e-mail adres kunt u het account activeren
en beheren)
(Mobiele) telefoonnummer;
IBAN bankrekeningnummer en tenaamstelling van de club voor uitbetaling
premie

Voer hier het
IBAN
rekeningnummer
en tenaamstelling
van de club voor
uitbetaling van de
premie.

Vergeet niet om uw
deelname te
bevestigen

Voilà! De club is aangemeld. U ontvangt binnen enkele minuten een
bevestigingsmail. Nadat de aanmelding is bevestigd, controleert de beheerder bij het
Cultuurfonds op volledigheid en keurt vervolgens de aanmelding goed. Bij
ontbrekende of onduidelijke gegevens ontvangt u een persoonlijke mail zodat wij u
verder kunnen helpen.

Nadat de aanmelding is bevestigd,
controleert de beheerder bij het
Cultuurfonds op volledigheid en
keurt vervolgens de aanmelding
goed.
Na akkoord ontvangt u een e-mail
met een link waarmee u kunt
inloggen.

Na akkoord ontvangt u twee e-mails: de eerste e-mail laat weten dat de aanmelding is
goedgekeurd. De andere e-mail bevat een link waarmee u in kunt loggen.

Als u bent ingelogd kunt u uw
account beheren.

Stel een wachtwoord in

Als u bent ingelogd dan kunt u uw account beheren, lees verder hoe.
Zodra u bent ingelogd ziet u een menu (zie onderstaand) met de volgende opties:




Mijn pagina’s beheren;
Profiel wijzigen;
Uitloggen.
Beheer hier uw account

Klik op Mijn pagina’s beheren. U belandt hiermee in het Dashboard van uw club.
Allereerst ziet u het hoofdmenu:

O.a. beloningssysteem voor donateurs

Informatie voor de clubpagina









Content – informatie voor de clubpagina
Instellingen – instellingen
Donaties – een overzicht van alle donaties
Teams – een overzicht van alle teams
Acties – een overzicht van alle acties
Beheerders – gebruikers die de club mogen beheren
E-mails – automatische e-mails die het systeem verstuurt namens de club.

Hieronder lichten wij de belangrijkste functies van deze menu’s uit:

Content
Omschrijving
Hier kunt u de titel en omschrijving aanpassen. Deze komen beiden terug op de
clubpagina en in de overzichten van alle teams.
Media
Upload hier foto’s en/of video’s . De eerste foto komt terug op de overzichtspagina
van alle teams.
Menu
De clubpagina heeft standaard 2 tabbladen: Club en Contact. Hier kunt u extra
informatie kwijt over bijv. beloningen, evenementen, of projecten.
Sponsorlogo’s
Heeft de club sponsoren? Upload hun logo’s hier.
Nieuws updates
Plaats regelmatig een nieuwsbericht om de aandacht op de club te vestigen. Hoe meer
nieuwsupdates des te groter de zichtbaarheid en de kans op donaties.
Teksten in ‘start actie’ flow WAT IS EEN TEAM ? WAT IS EEN ACTIE ?
Mensen kunnen als individu of als team voor de club een actie starten om geld op te
halen. Ze komen dan in de zogenaamde start actie-flow. Hierin staan
standaardteksten, wilt u deze aanpassen? Dan kan dat hier. Voor meer informatie
kijk verderop bij Teams/Acties.

Instellingen
Beloningen (crowdfunding)
Geef presentjes weg, dit helpt mensen over de streep (bijvoorbeeld een vrijkaartje
voor het jaarlijkse concert bij een donatie van € X). Wilt u presentjes geven, vink dan
Ja aan. Hierop verschijnt het scherm waarin u de beloningen kunt specificeren. Als
hulp is elk veld voorzien van een uitleg, ga hiervoor met uw muis over het bolletje: .
Contactgegevens
Vul hier de contactgegevens in waar mensen met vragen terecht kunnen. Een emailadres is verplicht. Deze contactgegevens komen terug op de clubpagina, onder
het tabblad Contact.
Project sluiten
Met deze functie kunt u het account sluiten voor het publiek. Hierna kunnen er geen
donaties meer worden gedaan of acties worden gestart. Let op! Een gesloten
account is niet meer te openen. Denk dus goed na voordat u dit uitvoert.
Instellen streefbedrag
Bij het aanmaken heeft u gekozen voor een streefbedrag, u kunt dit hier aanpassen.
Inschrijfgeld
Deze optie is vast onderdeel maar het advies is om hier geen gebruik van te maken.
Bij het aanmaken van een actie of team kunt u om inschrijfgeld vragen. Actiestarters
worden dan geacht dit bedrag te betalen alvorens de actie aangemaakt kan worden.
Het bedrag wordt bij de teller opgeteld.
Social feeds
Als u actief bent op social media en op deze manier uw gebruikers op de hoogte
houdt, kunt u deze toevoegen aan de clubpagina. De laatste Facebook posts en Tweets
worden weergegeven in een overzicht.

Stel de afteldatum onder
instellingen in op
31-05-2017 23:59

Donaties
Overzicht donaties
Onder dit menu-item staat een overzicht van alle donaties (ook aan de acties en
teams). Wanneer u op het oogje ( ) klikt, verschijnt een scherm met alle details
(bedrag, status, bestemming). Door te klikken op het tandwieltje ( ) achter een
donatie krijgt u de details te zien.

TIP: Klik rond in het systeem om zo een goede indruk van het dashboard te krijgen.

Teams / Acties
Bekijk alle teams en acties die zijn aangemaakt onder de club. Wanneer u op het
oogje ( ) klikt, ziet u een scherm met alle details en aanpassingen die u kunt
doorvoeren. Door te klikken op het tandwieltje ( ) achter een actie/team krijgt u de
details te zien.
Voorbeeld actie: Mw. X is sympathisant van uw stichting maar wil toch helpen met
collecteren en maakt een actie aan, de opbrengst wordt toegevoegd aan de club.
Voorbeeld team: Muziekvereniging Y heeft een kinderkoor, een gemengd koor en een
fanfare, elk onderdeel kan een eigen team starten, alle opbrengsten worden
toegevoegd aan de club.
Voorbeeld team: de plaatselijke drukker wil ook meehelpen en maakt namens het
bedrijf een team aan onder de club, de opbrengst wordt toegevoegd aan de club.
TIP: Bekijk als inspiratie ook andere clubs!

Beheerders
Voeg beheerders toe, zij krijgen dezelfde rechten als u.
TIP: Bekijk de statistieken in het dashboard om te bepalen hoe u nog meer uit de
online Anjeractie kunt halen.

E-mails
Het systeem verstuurt regelmatig automatische e-mails. Deze e-mails kunt u hier
aanpassen, aan/uit zetten en een voorbeeld bekijken.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werking van de website of het aanmaken
van het account? Neem contact op met anjeractieonline@cultuurfonds.nl.

Klik voor verdere tips en tricks bovenin de oranje navigatiebalk op de button Clubs en
vervolgens Promotie.

