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Hier komt een footer

Log in op: uitdatabank.be
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Starten met het aanmaken van een activiteit

Klik in het hoofdscherm op “Evenement toevoegen” (naast de rode menubalk)
Je kan ook op “invoeren” in de rode menubalk klikken om 
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Stap 1: Selecteren van het type evenement
Het type kiezen gaat in twee stappen: “soort aanbod” en “thema”.
Het is belangrijk om het juiste type te kiezen. Beide websites gebruiken dit om het grote 
activiteitenaanbod zo goed mogelijk te ordenen. Dit is ook een van de eerste selectiecriteria 
die het publiek krijgt aangereikt om zijn zoekopdracht te verfijnen.
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Stap 2: Datum 

Maak het concreet! Is wat je aanbiedt een afgelijnde, concrete activiteit?

Twee opties:
– Eenmalige of terugkerende activiteiten

Let op: er zijn verschillende opties voor activiteiten die niet eenmalig zijn:
– Regelmatig terugkerende activiteiten (bijv. maandelijks open atelier, wekelijkse sessie…)
– Activiteiten die een hele periode bestrijken (bijv. expo)
– Semi-permanent aanbod (visseizoen, ballonvaartseizoen – eigenlijk is dit niet voor UiT)
– Doorlopend aanwezig (openingsuren van een zaak – eigenlijk niet voor UiT)
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Stap 2: Datum – Eenmalige activiteiten

Selecteer de startdatum
Klik het vakje “Hele dag” uit
Selecteer een begin- en einduur
Loopt de activiteit pas af na middernacht?
– Selecteer een andere einddatum
– Selecteer een einduur.
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Stap 2: Datum – Terugkerende activiteiten

Je kiest voor “Een of meerdere dagen”
– Als een zelfde activiteit op verschillende dagen herhaalt, maar geen wekelijkse regelmaat 

kent.
• Maandelijkse demonstratie of open atelier, …

Je kiest voor “Vaste dagen per week”
– Als je terugkerende activiteit één of meerdere keren per week doorgaat.

• Tweewekelijkse cursus, wekelijkse open jamsessie, ….
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Stap 2: Datum – “Een of meerdere dagen”
Kies hier voor elk onderdeel begin- en einddatum en begin- en einduur.
Dit is ideaal voor verschillende opvoeringen van dezelfde voorstelling, twee open identieke 
sessies van een activiteit etc.
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Stap 2: Datum – “Vaste dagen per week”
Kies hier voor elk onderdeel begin- en einddatum, kies daarna welke dagen de terugkerende 
activiteit doorgaat.

– Ideaal voor lessenreeksen/trainingen.
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Stap 2: Datum 

Maak het zo concreet mogelijk!

Activiteiten over lange periodes die niet worden gespecifieerd dringen andere activiteiten 
weg.
– Ballonvaartseizoen
– Trainingsseizoen
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Stap 3: locatie 

Selecteer je gemeente: dit kan zowel per postcode of gemeentenaam
Ook Sinaai en Belsele worden opgenomen door Ontdeksintniklaas.be 
– We gebruiken een aparte zoekoptie in de databank: “Sint-Niklaas en deelgemeenten”.
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Stap 3: locatie 

Daarna kies je je locatie.
– Opgelet: bij sommige locaties zijn er verschillende voorgemaakte opties, neem de meest 

volledige.
• TIP: kijk eerst vooraf welke versie van de locatie al in de agenda van ontdeksintniklaas wordt gebruikt!
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Stap 4: Evenementgegevens

Kies een sprekende titel
– Belangrijk: kies een korte naam, zonder extra aanvullingen zoals locatienaam, organisator 

etc. als dit niet essentieel is.
• Bijv: Quiz van [organisator] in [zaal] voor [organisatiereden] is GEEN goeie naam.

– Quiz van Jommeke in Zaal Meerleer voor Warmste Week => ‘Jommekesquiz’ of ‘Warmste Weekquiz’
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Stap 4: Evenementgegevens

Kies bij je beschrijving voor een korte wervende tekst. Leg de focus op mensen overhalen om 
naar je activiteit te komen. Niet op het geven van allerlei informatie.
Verwijder alle andere gegevens in dit veld. Er zijn andere velden voor deelnameprijzen, 
locaties, organisatoren etc.
Belangrijk: Kies rechts voor een goed, hoge resolutiebeeld (+ 1500 pixels in de breedte).
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Stap 4b: Organisatiegegevens

Heeft je organisatie al eens activiteiten ingediend, moet je je organisatie na het typen van 
een aantal letters snel zien verschijnen. 
Wordt je organisatie niet herkend?
– Klik dan op nieuwe organisator toevoegen.
– Vul de gegevens zo exact mogelijk in
– Opgelet: UiT gebruikt de website als referentiecheck of de organisatie niet al is 

geregistreerd. Probeer dus de basispagina van de website van je organisatie/afdeling te 
gebruiken.

• Bijv: www.jot.be ipv www.jot.be/nl of www.jot.be/start
• Bijv: www.pasar.be/sintniklaas ipv www.pasar.be

http://www.jot.be/
http://www.jot.be/nl
http://www.jot.be/start
http://www.pasar.be/sintniklaas
http://www.pasar.be/
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Stap 4c: Prijzen toevoegen

Bij prijzen kan je verschillende specificaties en doelgroepen opgeven. 
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Stap Publiceren

Hier kan je eenvoudig kiezen voor direct te publiceren. Je activiteit wordt meteen 
gepubliceerd in de UiT-databank. 
– Na ongeveer 1 uur zal je activiteit ook verschijnen op Ontdeksintniklaas.be

Moet je je activiteit nog even geheim blijven, dan klik je op ‘later publiceren’. Na een 
eenvoudig menu’tje is je activiteit opgeslagen in de UiT-databank.
– Je activiteit zal pas op ontdek verschijnen nadat ze is vrijgegeven in UiT.
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