
Beste club/district voorzitters en contactpersonen, 

Allereerst bedankt voor jullie enthousiaste reacties.  
 
Het prototype waarvan jullie in vorige mail een printscreen zagen, kan geraadpleegd worden 
op https://sitemn.gr/clubsite_dropdown/  
 
Voor alle clubs en districten die interesse toonden, hebben wij een kopie gemaakt van dit 
prototype. Het is dat prototype dat jullie kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van je eigen 
club- of districtwebsite. Om dit te doen moeten we jullie natuurlijk toegang verschaffen tot 
sitemanager (het platform waarmee de vblsite en de club (district)sites gemaakt zijn). 
  
We hebben daarvoor het mailadres nodig van jullie webverantwoordelijke. De meeste clubs 
hebben ons dit mailadres al doorgegeven, maar sommige hebben enkel het mailadres van de 
clubsecretaris of contactpersoon doorgegeven. 
 
De handleiding is beschikbaar. Je kan ze vinden op de website van de vbl bij documenten – 
handleidingen (of ook bij ons aanbod submenu clubwebsite en districtwebsite). 
 
De opleiding gaat door op: 

- Zondag 17 oktober in Bree (adres: Boneput, Watertorenstraat 16, 3960 Bree)    
- Zondag 24 oktober in Boeckenberg (adres: Sportcenter, Grensstraat 9, 2100 Deurne) 

telkens van 10 u tot 13 u, hou er wel rekening mee dat het een beetje kan uitlopen. 
Je kan na 13 u ook nog nablijven, wij blijven na de opleiding nog een tijdje ter beschikking om 
op vragen te antwoorden en praktische tips te geven. 
 
Kunnen jullie ons volgende gegevens zeker laten weten, indien nog niet eerder doorgegeven: 

- De naam en het mailadres van de webverantwoordelijke(n)  
- De gewenste kleur (standaard is deze groen, maar je kan ook eenmalig kiezen om een 

blauwe of taupe versie te krijgen – kan ook nog nadien aangepast worden) 
- Welke dag je de opleiding zal volgen en met hoeveel personen je aanwezig zal zijn 

Graag zo snel mogelijk antwoorden per mail naar website@vbl.be aub. 
 
Je zal dan in de volgende dagen toegang krijgen tot sitemanager. Eerst krijg je een bericht van 
sitemanager om je account te activeren (let op: door een outlook-filter komt deze mail heel 
vaak in de spam (= junk) terecht) en een wachtwoord te kiezen. Eens je dat gedaan hebt, krijg 
je een bericht dat je toegang hebt tot de site van je club/district. Je bent nu klaar om je 
website te gaan bewerken. 
 
In een tweede tijd krijg je dan nogmaals een mail waarin je je account voor de database kan 
activeren om hier toegang toe te krijgen en dynamische pagina’s te kunnen creëren. 
 
Het is ten zeerste aangewezen dat je de handleiding al eens doorgelezen hebt en aan de hand 
daarvan al aan de slag gaat voor je naar de opleiding komt.  

Het team website 

Ann Chapelle, Leentje Verleyen, Guido De Beuckelaer en Willy Van Waeyenberghe.  

https://sitemn.gr/clubsite_dropdown/
mailto:website@vbl.be

