
 

Instructie fotoalbum module – Mijn Hengelsportvereniging 

Instructie fotoalbum module 
 
Dit is een instructie over het beheer van de module waarmee verenigingen straks een of meerdere 
foto album(s) op hun site kunnen zetten. 
 
Log in en ga naar de module ‘Foto albums’. 
 
Fotoalbum aanmaken 

1. Voegen onder ‘Taken’ een nieuw foto album toe. Je krijgt nu een invulformulier. 
2. Vul naar wens de velden in. Let op: je kunt nu nog geen foto invoegen rechtsboven. Dat kan 

pas nadat je foto’s hebt toegevoegd aan het album. Eventueel kun je er een verhaaltje bij kwijt 
in het tabblad ‘Inhoud’. 

3. Nadat je alles naar wens hebt ingevuld, klik je op ‘Opslaan’. Klik vervolgens op ‘Annuleren’, 
zodat het album niet meteen wordt gepubliceerd (maar wel opgeslagen). 

 
Foto’s toevoegen aan het album 

1. Je bent nu weer in het beginscherm van de foto album module. Klik op het album waar je 
foto’s in wilt zetten. Via de taak ‘Fotoalbum bewerken’, wanneer je op een foto staat, kun je 
de hiervoor ingevulde gegevens nog eventueel wijzigen. 

2. Klik op de taak ‘Fotoalbum openen’ (dubbelklikken op de naam van het album geeft hetzelfde 
resultaat). 

3. Je zit nu in het album. Klik op de taak ‘Afbeeldingen toevoegen’. Een nieuw venster wordt 
geopend, waarmee je foto’s vanaf je pc kunt uploaden. 

4. Klik allereerst bovenin op ‘Nieuwe versie gebruiken’. Klik vervolgens rechtsonder op ‘Bladeren’ 
om je je windows verkenner te openen. Zoek de map op waar je foto’s hebt opgeslagen. 

5. Selecteer de foto’s die je in het album wilt zetten. Via de toets ‘Ctrl’ op je toetsenbord kun je 
een selectie van foto’s selecteren. Via de toetsen ‘Ctrl’ en ‘A’ selecteer je alle foto’s uit een 
map. Klik als je de juiste foto’s hebt geselecteerd op ‘Openen’. De foto’s staan klaar om 
toegevoegd te worden. 

6. Pas naar wens de titels van de foto’s aan. Je kunt eventueel ook nog foto’s verwijderen. 
7. Klik op ‘Opslaan’ om de foto’s aan het album toe te voegen. Let op: dit kan even duren. Foto’s 

voor het fotoboek worden automatisch verkleind, zodat de laadtijd voor gebruikers niet te lang 
is. 

8. Klik op ‘OK’ en op ‘Sluiten’. Je ziet nu een overzicht van de foto’s die in het album staan. 
9. Ga terug naar het albumoverzicht. Selecteer het album waar je mee bezig bent en klik op de 

taak ‘Fotoalbum bewerken’. 
10. Voeg nu rechtsboven een albumfoto toe. Deze foto wordt op de site getoond als albumfoto. 
11. Sla het album op en klik op ‘OK’ om het album meteen te publiceren. 
12. Eventueel kun je via ‘Taken’ nog fotoalbums en foto’s in een album sorteren op volgorde. 

 
Voor de gebruiker: 
Als er meer dan 4 fotoalbums zijn gaat hij automatisch beginnen met Vorige – Volgende navigatie. Als 
je meer dan 20 foto’s in je album hebt gaat hij ook beginnen met pagina-navigatie. 
Als je een foto aanklikt, opent hij in het groot en kun je eenvoudig naar de vorige of volgende foto 
klikken. 


