
	  	  	   	  In	  3	  stappen	  starten	  met	  de	  nieuwe	  VITA-‐site	  
	  

	  Stap	  1.	  Inloggen	  
	  Stap	  2.	  Je	  profiel	  gegevens	  én	  paswoord	  (!)	  aanpassen	  
	  Stap	  3.	  Gebruik	  maken	  van	  de	  werkgroepsites	  

	  



Stap	  1.	  	  	  Log	  in	  om	  naar	  het	  
ledengedeelte	  van	  de	  site	  te	  gaan.	  



Vul	  hier	  je	  	  inloggegevens	  in	  die	  	  
je	  via	  de	  mail	  ontving.*	  

*	  Lukt	  inloggen	  niet	  met	  de	  gegevens	  die	  je	  ontving,	  mail	  dan	  
naar	  vitasecretariaat@gmail.com.	  



Stap	  2.	  Pas	  je	  profielgegevens	  en	  je	  paswoord	  aan	  	  

1.	  Klik	  op	  het	  pijltje	  

2.	  Selecteer	  ‘Mijn	  Profiel’	  



3.	  Klik	  op	  ‘Wijzig	  je	  profiel’	  om	  je	  gegevens	  
op	  de	  site	  te	  kunnen	  aanpassen.	  



A.	  Selecteer	  ‘Nieuwe	  profielaJeelding	  uploaden’	  

B.	  Kies	  een	  bestand	  om	  up	  te	  loaden.	  	  
Opgelet:	  het	  bestand	  mag	  maximum	  2000	  kb	  groot	  zijn.	  	  

C.	  Sla	  de	  foto	  op	  door	  de	  wijzigingen	  te	  bewaren.	  	  

4.	  Voeg	  een	  foto	  van	  jezelf	  toe	  
in	  het	  tabblad	  ‘AJeelding’.	  	  



5.	  Pas	  je	  gegevens	  aan	  in	  het	  
tabblad	  ‘GebruikersinformaVe’.	  	  



A.   Vul	  een	  nieuw	  wachtwoord	  in	  !!	  
(dit	  is	  verplicht)	  

B.	  Geef	  in	  het	  veld	  ‘Biografie’	  een	  omschrijving	  van	  wie	  je	  
bent	  en	  wat	  je	  doet	  (als	  je	  dat	  wil)	  



C.	  Duid	  de	  werkvelden	  aan	  waarin	  je	  werkt	  	  	  
(Je	  kan	  meerdere	  werkvelden	  aanduiden.)	  

D.	  Zorg	  ervoor	  dat	  je	  de	  wijzigingen	  bewaart.	  	  



Stap	  3.	  	  Maak	  gebruik	  van	  het	  
werkgroepgedeelte	  van	  de	  site	  

In	  de	  linkernavigaVe	  kan	  je	  zien	  aan	  welke	  groepen	  je	  deelneemt.	  
Geef	  een	  seintje	  aan	  vitasecretariaat@gmail.com	  als	  je	  graag	  
uitgenodigd	  wordt	  voor	  een	  bepaalde	  groep.	  



Elke	  werkgroep	  hee_	  een	  siteruimte	  waarop	  leden	  
berichten,	  foto’s,	  video’s,	  bestanden	  e.d.	  kunnen	  plaatsen.	  
	  	  
Onder	  ‘Bijeenkomsten’	  kunnen	  de	  werkgroepen	  hun	  
acVviteiten	  aankondigen	  



In	  het	  tabblad	  ‘Users’	  kan	  je	  zien	  welke	  VITA-‐
leden	  deelnemen	  aan	  een	  werkgroep.	  	  



In	  de	  evenementenkalender	  vind	  je	  diverse	  
acVviteiten.	  Je	  kan	  in	  de	  kalender	  op	  verschillende	  
manieren	  evenementen	  zoeken.	  
	  
De	  kleurcode	  gee_	  aan	  om	  welk	  soort	  acVviteit	  het	  
gaat.	  	  
	  



In	  de	  evenementenkalender	  kunnen	  werkgroepen	  
en	  VITA-‐leden	  TA-‐gerelateerde	  acVviteiten	  
aankondigen.	  	  


