
Voorbeeld welkomstmail na aanmaken actie 

 

Beste %actiestarter_voornaam%, 

Bedankt! Jouw actie “%actie_titel%” voor %site_link% is succesvol aangemaakt! Klik 
op de link hieronder om je actiepagina te bekijken: %actie_link% 

Het werkt het beste om je pagina aan te kleden met een persoonlijke tekst en foto's 
voordat je familie en goede vrienden vraagt om je te steunen. 

Als je nog niet eerder een actie aan hebt gemaakt dan heb je tegelijkertijd met deze mail 
een mail ontvangen om je wachtwoord mee in te stellen. Wanneer je dat gedaan hebt 
kun je inloggen in het dashboard. Naast het beheer van je eigen actiepagina, kun je nu 
ook prestaties toevoegen! Stel een doelaantal kilometers in en voeg je eigen prestaties 
toe. Je prestaties zie je direct terug op je actiepagina. 

Maak je gebruik van een Strava-account? Dan kun je deze koppelen aan je actiepagina. 
Als je klikt op 'Connect with Strava' en toestemming geeft, dan worden nieuwe 
Stravaritten (die niet op privé staan) automatisch toegevoegd aan je actiepagina. Met 
een kaartje van de afgelegde afstand! 

TIP: Zet je actiepagina op je mobiele telefoon en vraag face2face om hulp. Bookmark 
bovenstaand webadres op je mobiel, zodat je jouw actiepagina altijd en overal bij de 
hand hebt. Je kan je actiepagina ook gemakkelijk delen via Whatsapp. 

Voor meer tips voor het succesvol werven van donaties verwijs ik je graag naar: 
%site_tips_link% 

Heel veel succes en plezier! 

%handtekening% 

%donatie_betaalbewijs_link% 

 
 
  



Voorbeeld menu-pagina 
 

Prestatietracker 
 
Met de prestatietracker kun je als actiestarter sportieve prestaties toevoegen aan je actiepagina. De 
afgelegde afstand wordt opgeteld en getoond op de actiepagina. Je kunt ook een koppeling leggen 
met je Strava-account, waarna nieuwe prestaties automatisch toegevoegd worden aan je pagina! 
 
Op je pagina wordt bijgehouden hoeveel kilometer je hebt afgelegd en de totale afstand van alles 
acties wordt opgeteld en weergegeven op de homepage. 

 
Werking prestatietracker 
Je kunt prestaties toevoegen door in te loggen in je dashboard. Daar staat een tabje 'Prestaties' dat er 
zo uitziet: 
 

 
 
Doel instellen 
Net als bij het instellen van een streefbedrag kun je een actievoerder een doel instellen voor 
prestaties. In dit geval is dat een bepaald aantal kilometer. Je kunt op twee manieren prestaties 
toevoegen: Handmatig en automatisch via Strava. 

 
Prestatie toevoegen (handmatig) 
Het prestatie toevoegen scherm ziet er als volgt uit: 
 



 

• Als eerste kies je voor een Sport. Je kunt hier kiezen uit Hardlopen, Wandelen, Fietsen, 
Zwemmen, Schaatsen, Skeeleren of Anders (voor alle overige sporten).  

• Vervolgens geef je de prestatie een titel. Deze komt op je actiepagina bovenaan te staan 
• Daarna vul je de omschrijving in van de prestatie. Dit is optioneel, je kunt ook zonder deze in 

te vullen verder gaan. 
• Vul vervolgens de Datum en tijd in 
• Voeg je afgelegde afstand toe en klik op opslaan 

Je ziet dat de actie is toegevoegd en dat het afgelegde aantal kilometers is bijgewerkt. Bij 'bron' staat 
een icoon dat aangeeft dat deze via het platform is toegevoegd. 
 

 
  



 
Bij de actiepagina aan de voorkant ziet dit er zo uit: 

 
Hierbij is 'Rondje Veluwezoom' de Titel en de tekst eronder de omschrijving.  

Op de homepage is er onder de donatieteller het aantal kilometers dat over het hele 
platform is afgelegd bijgekomen: 

 



 
Strava 
Je kunt er ook voor kiezen om een koppeling te maken met Strava. Strava is een app die 
veel sporters gebruiken om hun prestaties mee te tracken. Om niet op twee plekken de 
sportieve prestaties te hoeven invoeren kun je gebruik maken van de koppeling met 
Strava. 

Elke activiteit die daar wordt toegevoegd wordt vervolgens doorgestuurd naar de 
prestatiepagina van de deelnemer en onder de juiste sport weggeboekt.  

 
 
Klik op connect en geef de app toestemming. Vervolgens komen nieuw toegevoegde 
activiteiten binnen Strava automatisch op de actiepagina (dit kan tot 10 minuten duren). 
Hieronder een voorbeeld van een activiteit die via de koppeling is toegevoegd (let ook op 
het Strava icoontje): 



 
En aan de voorkant ziet dit er zo uit: 

 
De prestatie hierboven (25,23 km) was handmatig ingevoerd in Strava en daardoor was 
er ook geen kaart beschikbaar. Als er wel een routekaart beschikbaar is dan zie je hier 
een kaartje van bij de prestaties. Een voorbeeld hiervan: 



 
 
 
  



Broncode menu-item 
 
Als je de exacte inhoud van de voorgestelde menu-item tekst wilt hebben, dan kun je naar 
gereedschap > Broncode gaan en hier de volgende inhoud plakken: 

 
 
<p class="">Met de prestatietracker kun je&nbsp;als actiestarter sportieve prestaties 
toevoegen aan&nbsp;je actiepagina. De afgelegde&nbsp;afstand wordt opgeteld en getoond 
op de actiepagina. Je kunt ook een koppeling leggen met je Strava-account, waarna nieuwe 
prestaties automatisch toegevoegd worden aan je pagina!<br /><br />Op je pagina wordt 
bijgehouden hoeveel kilometer je hebt afgelegd en de totale afstand van alles acties wordt 
opgeteld en weergegeven op de homepage.</p> 
<h1><br />Werking prestatietracker</h1> 
<p class="">Je kunt prestaties&nbsp;toevoegen door in te loggen in&nbsp;je dashboard. 
Daar staat een tabje 'Prestaties' dat er zo uitziet:<br /><br /></p> 
<h3><img class="img-flt-none" 
src="https://d2a3ux41sjxpco.cloudfront.net/pages/file/23641/Schermafbeelding_2020-07-
29_om_11.18.47.png" alt="" /><br /><br /><strong>Doel instellen</strong></h3> 
<p class="">Net als bij het instellen van een streefbedrag kun je een actievoerder een doel 
instellen voor prestaties. In dit geval is dat een bepaald aantal kilometer. Je kunt op twee 
manieren prestaties toevoegen: Handmatig en automatisch via Strava.</p> 
<h2><strong><br />Prestatie toevoegen (handmatig)</strong></h2> 
<p class="">Het prestatie toevoegen scherm ziet er als volgt uit:<br /><br /></p> 
<p class=""><img class="img-flt-none" 
src="https://d2a3ux41sjxpco.cloudfront.net/pages/file/23642/Schermafbeelding_2020-07-
29_om_11.23.12.png" alt="" /></p> 
<ul> 
<li>Als eerste kies je voor een <em>Sport</em>. Je kunt hier kiezen uit Hardlopen, 
Wandelen, Fietsen, Zwemmen, Schaatsen, Skeeleren of Anders (voor alle overige 
sporten).&nbsp;</li> 
<li>Vervolgens geef je de prestatie een titel. Deze komt op je actiepagina bovenaan te 
staan.</li> 
<li>Daarna vul je de omschrijving in van de prestatie. Dit is optioneel, je kunt ook zonder 
deze in te vullen verder gaan.</li> 
<li>Vul vervolgens de Datum en tijd in.</li> 
<li>Voeg je afgelegde afstand toe en klik op opslaan.</li> 
</ul> 
<p class="">Je ziet dat de actie is toegevoegd en dat het afgelegde aantal kilometers is 
bijgewerkt. Bij 'bron' staat een icoon dat aangeeft dat deze via het platform is 
toegevoegd.<br /><br /></p> 
<p class=""><img class="img-flt-none" 
src="https://d2a3ux41sjxpco.cloudfront.net/pages/file/23643/Schermafbeelding_2020-07-
29_om_11.35.11.png" alt="" /></p> 
<p class="">&nbsp;</p> 
<p class=""><br />Bij de actiepagina aan de voorkant ziet dit er zo uit:</p> 



<p class=""><img class="img-flt-none" 
src="https://d2a3ux41sjxpco.cloudfront.net/pages/file/23644/Schermafbeelding_2020-07-
29_om_11.34.47.png" alt="" /></p> 
<p class="">Hierbij is 'Rondje Veluwezoom' de Titel en de tekst eronder de 
omschrijving.&nbsp;</p> 
<p class="">Op de homepage is&nbsp;er onder de donatieteller het aantal kilometers dat 
over het hele platform is afgelegd bijgekomen:</p> 
<p class=""><img class="img-flt-none" 
src="https://d2a3ux41sjxpco.cloudfront.net/pages/file/23645/Schermafbeelding_2020-07-
29_om_11.37.12.png" alt="" /></p> 
<h2><br />Strava</h2> 
<p class="">Je kunt er ook voor kiezen om een koppeling te maken met Strava. Strava is een 
app die veel sporters gebruiken om hun prestaties mee te tracken. Om niet op twee plekken 
de sportieve prestaties te hoeven invoeren&nbsp;kun je gebruik maken van de koppeling 
met Strava.</p> 
<p class="">Elke activiteit die daar wordt toegevoegd wordt vervolgens doorgestuurd naar 
de prestatiepagina van de deelnemer en onder de juiste&nbsp;sport 
weggeboekt.&nbsp;</p> 
<p class=""><img class="img-flt-none" 
src="https://d2a3ux41sjxpco.cloudfront.net/pages/file/23652/Schermafbeelding_2020-07-
29_om_12.55.46.png" alt="" /></p> 
<p class=""><br />Klik op connect en geef de app toestemming. Vervolgens komen nieuw 
toegevoegde openbare activiteiten binnen Strava automatisch op de actiepagina (dit kan tot 
10 minuten duren). Hieronder een voorbeeld van een activiteit die via de koppeling is 
toegevoegd:</p> 
<p class=""><img class="img-flt-none" 
src="https://d2a3ux41sjxpco.cloudfront.net/pages/file/23653/Schermafbeelding_2020-07-
29_om_13.20.16.png" alt="" /></p> 
<p class="">En aan de voorkant ziet dit er zo uit:</p> 
<p class=""><img class="img-flt-none" 
src="https://d2a3ux41sjxpco.cloudfront.net/pages/file/23654/Schermafbeelding_2020-07-
29_om_13.31.00.png" alt="" /></p> 
<p class="">De prestatie hierboven (25,23 km) was handmatig ingevoerd in Strava en 
daardoor was er ook geen kaart beschikbaar. Als er wel een routekaart beschikbaar is dan 
zie je hier een kaartje van bij de prestaties. Een voorbeeld hiervan:</p> 
<p class=""><img class="img-flt-none" 
src="https://d2a3ux41sjxpco.cloudfront.net/pages/file/23701/screencapture-demo1-
kentaa-nl-actie-jasper-lemmen-prestaties-2020-07-31-11_33_16.png" alt="" /></p> 


