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Welcome to the future of Circling! 
 

Circler.World is de tool voor het beheren van leden voor elke Circle. Als je tijdens de 

migratie vragen of problemen hebt, stuur dan een e-mail naar de helpdesk: 

info@circler.world 

 

Voor extra tips en handleidingen kunt u steeds terecht op: 

https://ladiescircleinternational.org/circler-world/ 

 

Het platform is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig. 

De url om naar het platform te bladeren = landcode.ladiescircle.world. 

 

Het is opgedeeld in 4 niveaus: LCI> Land> Regio> Circle. We hebben deze handleiding 

gemaakt om u te leren werken met het platform. Deze handleiding leidt je door je eerste 

stappen en legt uit hoe Circler.World werkt. 

 

Met behulp van ons platform kunt u: 

1. de gegevens van uw leden beheren 

2. communiceren met uw leden op een eenvoudige en efficiënte manier 

3. evenementen tonen en uitnodigingen sturen 

4. door de directory van LCI en member countries bladeren 

 

Circler.World is een online platform, maar de website is ook mobiel geschikt. Er bestaat  

geen app. 

 

Elke Circle heeft nu een eigen CRM waar je onder andere activiteiten en evenementen kunt 

creëren, documenten kunt toevoegen, zoals verslagen en foto's kunt posten. Zolang je niets 

deelt met mensen buiten je Circle, hebben alleen de Ladies van jouw Circle toegang tot 

deze inhoud. 

 

Momenteel hebben alleen de voorzitster en de secretaresse op nationaal niveau 

adminrechten. U herkent dit aan de knop "Beheerder". Zij kunnen de rechten op bepaalde 

modules aan leden geven op Circle-niveau. 

 

Enjoy this future of Circling!  

 

Project team Circer.World 

Hildur, Lena, Joyce and Marieke 

info@circler.world   

mailto:info@circler.world
https://ladiescircleinternational.org/circler-world/
mailto:info@circler.world
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Hoe te beginnen 

Dit is jouw startscherm: 

 
 

Uw inloggegevens worden via e-mail doorgestuurd nadat uw land officieel is gelanceerd. Na 

de eerste login krijgt u een pop-upscherm waarin u alle gegevens kunt invullen die nodig zijn 

voor het platform. Op deze pagina moet u ook akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden, 

het privacybeleid en het gebruik van de persoonlijke gegevens op het platform. De 

persoonlijke instellingen kunnen, wanneer u maar wilt, via uw eigen profiel worden gewijzigd. 

Meer informatie over de persoonlijke instellingen vindt u in hoofdstuk Lidmaatschap. 

 
 

Na het inloggen, ziet u het Dashboard. Bovenaan het scherm ziet u de verschillende 

niveau’s; controleer altijd het niveau als u gegevens wilt toevoegen of wijzigen.
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Lidmaatschap 

Hoe u uw persoonlijke gegevens en voorkeuren kunt wijzigen 

 

Aan de rechterkant bovenaan het scherm ziet u uw eigen naam. Druk op de kleine pijl en 

kies 'Mijn profiel' 

 

 
 

Houd er rekening mee dat als u zich op het 'verkeerde' niveau bevindt, u een melding krijgt 

om naar de juiste pagina te klikken. 

 
 

Met de potloden op elk tabblad kunt u de gegevens wijzigen en kunt u de zichtbaarheid van 

de gegevens wijzigen. 
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Hoe een nieuw lid toevoegen 

 

Het aanmaken van een nieuwe gebruiker kan standaard door de voorzitster of de 

secretaresse van een Circle worden gedaan. 

 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer "contacten" door op "+ nieuw" te klikken 

 
 

1. Voer de persoonlijke informatie in (indien bekend), maar in elk geval het volgende: 

● Voornaam 

● Achternaam 

● Geboortedatum 

● Datum toetreding 

● Primair e-mailadres 

2. Volgende 

Voeg de naam van de partner toe (indien bekend) 

3. Volgende 

Voeg de groep "leden" toe onder "groepen & functies" 

4. Voeg de datum van toetreding toe, maar laat de einddatum leeg 

Als het nieuwe lid al een functie heeft, voegt u een extra functie toe door het "+" -icoon 

onder "groepen & functies" te selecteren. Hier kunt u ook een start- en einddatum voor 

deze functie toevoegen 

5. Bewaar 

Een lid met verlof / ontslag 

Als een lid Ladies’ Circle verlaat vanwege haar leeftijd of op eigen verzoek, moet de 

volgende procedure worden gevolgd: 

 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer "contacten" in de "CRM" -module in het hoofdmenu 
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3. Selecteer “Profiel” in de “Acties”-knop 

 
4. Selecteer het potlood bij de persoonlijke informatie 

5. U kunt de status van de geselecteerde Circler wijzigen 

6. Voeg de 'Vertrekkende datum' toe voor alle statussen 

7. Bewaar 

8. Onder "groepen & functies" moet u de einddatum van het lidmaatschap van de 

respectieve groep(en) toevoegen 

9. Bewaar 

 

Als u voormalige Ladies wilt toevoegen aan een speciale distributielijst, zodat ze nog 

steeds kunnen worden geïnformeerd 

1. Voeg onder "groepen & functies" de gebruiker toe aan de groep "Seniors" en voeg de 

begindatum toe die gelijk is aan de datum van vertrek. 

2. Laat de einddatum leeg 

3. Bewaar 
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Nieuwe functies toevoegen (nieuw statutair jaar) 

Om een nieuwe functie toe te voegen, zijn er twee mogelijkheden.  

 

Optie 1: 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer “contacten” van “standard modules> CRM” 

3. Schakel het selectievakje voor de gebruiker in -> een “actiemenu” wordt geopend 

 
4. Selecteer “functie toevoegen” 

5. Selecteer de functie en voeg de periode toe die voor deze gebruiker moet worden 

toegevoegd. Circles moeten de instructies van het Nationaal Bestuur volgen over 

welke functies kunnen worden gebruikt. 

6. Bewaar  

 

Optie 2: 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer "contacten" van "standaard modules > CRM" 

3. Selecteer "profiel" in de "acties" -knop aan de rechterkant van de gebruikerslijst 

4. Voeg onder "groepen & functies" een nieuwe functie toe door op '+' te klikken 

5. Selecteer de specifieke functie en de tijdspanne (statutair jaar) 

 
6. Bewaar 
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Transfer naar een andere Circle 

Opmerking: dit kan alleen worden gedaan door de Nationale Secretaresse 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer "Instellingen" bij "GEAVANCEERD" 

3. Selecteer "Club Transfer" uit "LC-land” 

 
 

1. Vul de naam in 

2. Selecteer de nieuwe Circle 

3. Vul de transfer datum in 

4. Bewaar 

 

Opmerking: feb 2019: Peepl werkt aan de link tussen de Circler en haar meter, deze functie 

werkt op dit moment niet. 
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Groepen en Functies 

Wat zijn groepen en functies? 

 

Om gemakkelijk in contact te komen met uw Circlers, zijn Contacten in Circler.World 

gebaseerd op groepen en functies: 

 

Groep: een verzameling van mensen met gemeenschappelijke kenmerken (bijv. Nationaal 

Bestuur, clubsecretaresses, partners, sponsors) 

Functie: een rol die een persoon heeft binnen een bepaalde groep (bijv. Voorzitster, 

Schatbewaarster, Secretaressse, lid) 

 

De specifieke groepen kunnen als genodigden worden toegevoegd aan uw evenementen. 

Dat betekent dat ze worden uitgenodigd en de verslagen per e-mail ontvangen. U kunt 

kiezen uit twee toegang niveau’s per groep: 

 

Gebruiker: iemand die tot deze groep behoort en zich kan aanmelden bij Circler.World 

Contact: iemand die tot deze groep behoort en niet kan inloggen, maar via e-mail contact 

met u kan opnemen. Denk aan partners, sponsors enz. die moeten worden uitgenodigd voor 

uw evenementen. 

Maak Groepen en Functies 

Voeg (sub) groep toe 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer “Instellingen” bij “GEAVANCEERD” 

3. Selecteer “Groepen en Functies” van “CRM”  
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4. Selecteer “Nieuwe groep” en maak de groep aan 

 

Voeg een functie toe 

 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer “Instellingen” bij “GEAVANCEERD” 

3. Selecteer “Groepen en Functies” van “CRM” 

 
4. Selecteer “Nieuwe functie” en maak de functie aan door een naam in te 

stellen 

Koppel een Groep en een Functie 

Als laatste stap moeten we de groepen en functies koppelen. Dit komt omdat een contact 

altijd een functie heeft in een bepaalde groep. Denk maar aan een Circler in LC01 New York 

of de 'Voorzitster' in de 'Bestuur' groep. Om een groep en een functie aan elkaar te linken, 

volgen we de volgende stappen: 

 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer "Instellingen" bij "GEAVANCEERD" 

3. Selecteer "Groepen en functies" van "CRM" 

4. Klik op het teken "+" naast de groep. 

5. Selecteer alle functies die in de groep voorkomen en klik op "Verbinden"  
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Hoe een functie aan een person toewijzen? 

 

Aan het einde van het statutair jaar verliezen alle functies hun geldigheid. Het is daarom 

essentieel dat vóór het einde van het statutair jaar alle nieuwe functies worden toegekend. 

Deze worden vervolgens automatisch geactiveerd aan het begin van het nieuwe statutair 

jaar. 

Om een functie toe te wijzen, zijn er twee verschillende manieren:  

 

Optie 1: 

1. Schakel over naar admin-modus 

2. Selecteer “contacten” uit “standaard modules > CRM” 

3. Schakel het selectievakje voor de gebruiker in 

4. Selecteer “functie toewijzen” in het pop-up "actiemenu" 

5. Selecteer de functie en voeg de tijdsperiode toe waarvoor deze functie aan deze 

gebruiker moet worden toegewezen 

6. Bewaar 

 

Optie 2: 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer "contacten" van "standaard modules > CRM" 

3. Selecteer "profiel" in de "acties" -knop aan de rechterkant van de gebruikerslijst 

4. Voeg onder "groepen & functies" een nieuwe functie toe 

5. Selecteer de specifieke functie en de tijdspanne (statutair jaar) 

6. Bewaar 

 

De toewijzing wordt dan automatisch ingesteld en de nieuwe rechten worden ontgrendeld 

met het nieuwe jaar. Het kan enkele minuten duren voordat u de nieuwe functie in het profiel 

kunt zien. Controleer of de vorige functie de juiste einddatum heeft. Zo niet, verander het 

dan door op het potlood symbool te klikken. 

 

  



Last update:1 april 2019 by Project Team        12 

Evenementen / statutaire vergaderingen 

Hoe een evenement aanmaken 

 

Opmerking: alleen leden met beheerdersrechten kunnen een activiteit toevoegen! 

Alle activiteiten en evenementen binnen Ladies 'Circle kunnen worden toegevoegd aan het 

platform; van reguliere lokale vergaderingen tot internationale bijeenkomsten. Overweeg 

zorgvuldig of het zinvol is om een evenement zichtbaar te maken voor iedereen of dat het 

voldoende is om het alleen in uw eigen Circle te publiceren. 

Bijv. statutaire vergaderingen of zonevergaderingen moeten zichtbaar zijn voor het hele 

land, maar niet op LCI-niveau. 

 

Afhankelijk van wat je wilt doen, maak je je evenement. 

 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer "Activiteiten" uit DEFAULT MODULES 

3. Alle eerder gemaakte evenementen worden weergegeven 

4. Klik aan de rechterkant op "nieuw" 

5. Selecteer "Activiteit" in de keuzelijst 

 
6. Er zijn nu 4 mogelijkheden: 

a. Een aankondiging (een activiteit zonder inschrijvingen) 

Aankondigingen zijn de eenvoudigste vorm van een evenement. Ze verschijnen 

onder Evenementen en worden alleen per e-mail verzonden als ze expliciet zijn 

gemarkeerd voor verzending 

i. Selecteer een aankondiging 

ii. Voeg een naam toe 

Voeg indien nodig een beschrijving en/of een foto toe 

iii. Selecteer het type activiteit / locatie en de startdatum 

iv. Als er een einddatum van toepassing is, vult u deze in. 
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v. Uitnodigen via e-mail (optie); alleen als u deze optie activeert, 

worden uitnodigingen in een latere stap via e-mail verzonden 

vi. Selecteer "Volgende" rechtsonder 

vii. Kies zorgvuldig op welk niveau u een activiteit wilt promoten 

viii. Afhankelijk van wat u kiest, kan alleen uw Circle het evenement of 

alle Ladies binnen LCI bekijken. 

ix. Als u de optie "Uitnodigen via e-mail" op de vorige pagina hebt 

geactiveerd, kunt u hier ook de overeenkomstige ontvangers 

invoeren. Het hoogste uitnodigingsniveau is afhankelijk van uw 

beheerdersrechten (bijvoorbeeld Nationale Secretaresses kunnen 

naar het hele land sturen). 

x. Uitzonderingen kunnen ook worden toegevoegd via het vak 

‘behalve:’ 

 
 

Voor de volgende activiteiten zijn er enkele extra stappen: 

c. Gesloten activiteit (een activiteit met inschrijvingen (aanwezig/afwezig)) 

d. Open activiteit (een activiteit met inschrijvingen (meerdere opties)) 

e. Verkoop (een activiteit met een kaarten- of productverkoop) 

 

7. Registraties 

a. Vul de datum in van het begin van de registratie 

b. Vul de deadline van registratie in 

c. Vul de basisprijs in 

d. Selecteer "volgende" rechtsonder 
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8. Herinnering 

a. Kies het type herinnering dat u wilt gebruiken. Er is ook een standaard 

herinneringstype. U kunt het type herinnering wijzigen onder de geavanceerde 

instellingen 

b. Afhankelijk van het geselecteerde type herinnering ontvangen alle groepen 

die worden vermeld onder "delen" uitnodigings- en herinneringsmails 

c. Sluit 
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Het beheren van een evenement  

 

1. Je kunt uw eigen herinneringstype instellen 

a. Ga in het Admin-menu in de linkerbenedenhoek naar Advanced / Settings 

b. Selecteer "herinneringsschema" onder "evenementen" 

c. Selecteer "nieuw herinneringsschema" in de rechterbovenhoek 

d. Voeg een duidelijke naam toe 

e. In het bovenste gedeelte beslist u of een uitnodiging, informatie en / of 

bevestigingsmail wordt verzonden. 

f. In het onderste gedeelte bepaalt u hoeveel herinneringsmails worden 

verzonden. 

g. Sla op en selecteer bij de volgende gebeurtenis in plaats van het standaard 

herinneringstype. 

2. Behoud frequente locaties 

(Je kunt ook locaties direct toevoegen wanneer je de activiteit maakt, maar hier kan 

je alle locaties maken voor toekomstig gebruik) 

a. Ga in het Admin-menu in de linkeronderhoek naar DEFAULT-MODULES 

b. Selecteer "Locaties" bij "Activiteiten" 

c. Selecteer "nieuwe locatie" in de rechterbovenhoek 

d. Voeg een naam en een exact adres toe 

e. Wanneer u het volgende evenement aanmaakt, kan je "gebruik bestaande 

locatie" wijzigen in "ja" en de locatie selecteren. Er wordt een kaart 

weergegeven als u de gepubliceerde gebeurtenis selecteert. 

Hoe een verslag toevoegen aan een evenement 

1. Maak het verslag en bewaar dit op uw pc (.pdf = voorkeur) 

2. Schakel over naar de admin-modus 

3. Selecteer "rapporten" uit de STANDAARDMODULES 

4.  Selecteer "Rapport toevoegen" aan de rechterkant 

5. Selecteer de activiteit 

6. Selecteer bestand (en) van uw computer 

7. Verzend rapport 

OPMERKING: Iedereen die is uitgenodigd voor het geselecteerde evenement, 

ontvangt de verslagen rapporten 

Hoe een evenement afsluiten en hoe te factureren 

 

OPMERKING: Na het sluiten van een activiteit kunt u de informatie (registratie start en 

deadline, prijs, ...) niet meer bewerken ivm de registratie. Houd er rekening mee dat het 

nodig is om andere deelnemers aan de vergadering toe te voegen via de aanwezigheidslijst. 

Zoals in sommige landen moeten Circlers buitenbezoeken brengen aan andere Circles; ze 

moeten in de aanwezigheidslijst staan, anders wordt hun bezoek niet geregistreerd.  
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Om een activiteit af te sluiten: 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Klik aan de linkerkant op 'Activiteiten' 

3. Selecteer "Beheer" in de "Acties" -knop van de activiteit 

4. Klik op 'Deze activiteit sluiten' in de rechterkolom. 

OPMERKING: u kunt een activiteit alleen sluiten als de registratiedeadline is verlopen. 

5. Klik op 'Activiteit sluiten' 

6. Bevestig uw keuze door op 'Afsluiten' te klikken 

7. Na het sluiten van de activiteit kunt u facturen genereren door op de knop 'Facturen 

genereren' te klikken om de kosten te berekenen 
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Directory 

De directory is waarschijnlijk een van de coolste functies in dit systeem. Met een paar 

klikken kunt u zoeken naar Circlers in uw Circle, zone, land en zelfs in andere LC-landen. 

Hallo Number Club Exchange! 

Algemene directory 

 

1. Om de directory te bekijken, open je het dropdown-menu aan de linkerkant door erop 

te klikken: 

 
2. Nadat u hebt geklikt, wordt het menu geopend. 

3. Onder "LCI" ziet u de "ledenlijst". 
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4. Zodra u klikt, ziet u dit scherm: 

 
 

5. Als u op het gele pictogram met de filter klikt, wordt dit venster geopend: 

 
6. U kunt de filterinstellingen wijzigen om te vinden naar wie u op zoek bent. 

Bijvoorbeeld: zoeken naar alle Circles met de functie "voorzitster" in LC België vanaf 

1 april 2018. 

7. U kunt klikken op "zoeken" en het resultaat zal een lijst zijn van alle voorzitsters in de 

Circles, zones en de nationale voorzitster. 
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Opmerking: uw vereniging is het standaardland om te zoeken. Als u deze filter verwijdert, 

kunt u in andere verenigingen zoeken: 
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Club Directory 

 

1. Klik in het menu op de linkerpagina op de naam van uw eigen Circle. Dit venster 

opent: 

 
 

2. In het eerste tabblad ziet u de algemene informatie van uw Circle: logo, info, bestuur, 

bestuur assistenten en leden. 

3. Op het tweede tabblad ziet u de "gedeelde activiteiten". Dit zijn activiteiten die buiten 

uw eigen Circle kunnen worden bekeken: 

4. Als u op de activiteit klikt, wordt het detail in een nieuw venster geopend. 

5. Het derde tabblad is de eregalerij van de Circle. Hier zie je de ereleden van de 

Circle, de past voorzitsters, gewonnen bekers, ... 

6. Het laatste tabblad is het tabblad "admin". 

7. Als admin kun je inloggen in de Circle om ze te helpen door te klikken op de link 

"inloggen als ondersteuning" 
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Nationale directory 

 

 
 

Je hebt hier dezelfde functies als in je "club directory". De zonevoorzitsters worden op dit 

scherm toegevoegd. 

 

LCI Directory 

 

Opnieuw dezelfde functies als op club niveau of nationaal niveau, maar hier zijn de 

zonevoorzitsters toegevoegd. Een extra functie in de LCI Directory is het tweede tabblad, 

nationale besturen. 
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Dit is een eenvoudige functie om te zien wie de nationale bestuursleden van de andere  

LCI-landen zijn. Er is een drop-down onder "statutair jaar" waar u kunt zoeken naar de past 

nationale besturen. 
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Mail en mailinglijsten 

E-maildistributielijsten zijn handig en sinds lang een belangrijk hulpmiddel voor veel clubs. 

 

Hier ziet u hoe u nieuwe mailinglijsten kunt maken 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer "instellingen" in het hoofdmenu 

3. Onder "communicatie" vindt u "mailinglijsten" 

4. Nu ziet u een overzicht van alle bestaande mailinglijsten 

5. Door "nieuwe mailinglijst" te selecteren, kunt u een nieuwe distributielijst maken 

6. Voeg de volgende informatie toe aan het formulier: 

1. Naam (bijvoorbeeld vrienden, seniors) 

2. U kunt contacten als ontvangers toevoegen. 

U kunt alleen bestaande leden of contacten vinden. 

3. U kunt ook externe e-mailadressen toevoegen (maximaal 250 adressen). Als u 

externe e-mailadressen toevoegt, zorg er dan voor dat u hun toestemming heeft! 

7. Bewaar 

 

BELANGRIJK: 

Het duurt even voordat de distributielijst is ingebouwd in het systeem, dus het wordt 

aanbevolen om een dag te wachten voordat je de mailinglijst gebruikt 

 

Deze distributielijsten zijn open voor het publiek, wat betekent dat ze door iedereen kunnen 

worden gebruikt om e-mails naar toe te sturen (en dus alle aangesloten leden). 
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Nieuws 

U kunt artikelen toevoegen in de nieuwsfeed. 
Leden kunnen ernaar kijken door op "nieuws" te klikken: 
 

 
Het volgende scherm zal dan zijn: 
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Als beheerder switch je naar “beheer” en klik je rechts boven op “nieuwsartikel toevoegen” 

 

 
 

In onderstaand scherm kan je alle gewenste info toevoegen en kiezen hoe lang het artikel 

zichtbaar moet blijven en voor wie dit zichtbaar is. 
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Documenten/ Verslagen 

 

Bij elke activiteit kunt u documenten uploaden. Of het nu de agenda is, een scenario of de 

notulen. Alles kan worden geüpload. Wanneer u leden hebt uitgenodigd voor het 

evenement, ontvangt iedereen een e-mail met informatie dat het document is bijgevoegd. Dit 

kan erg nuttig zijn voor verslagen of de agenda van een statutaire vergadering. 

 

 
 

Je kan ofwel uploaden via de activiteit of via het tabblad Rapporten in Standaard Modules 



Last update:1 april 2019 by Project Team        28 

 
Dit kan alleen gedaan worden door de Lady met beheerdersrechten 
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Foto album 

Hoe een foto album maken? 

 

Ladies met een beheerdersaccount kunnen standaard fotoalbums maken en wijzigen. 

 
1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer "nieuw" (rechterbovenhoek) en kies "fotoalbum" 

Of Selecteer "Foto's" in het menu aan de linkerkant Standaardmodules 

3. Voeg een titel en een beschrijving toe voor het nieuwe album 

4. U kunt de groepen toevoegen die dit album moeten kunnen bekijken (er kunnen 

meerdere groepen worden geselecteerd) 

5. Indien nodig kunt u "Koppelen aan een activiteit" selecteren en het album verbinden 

met een bestaande activiteit 

6. Klik op Volgende 

 
 

7. In dit scherm kunt u afbeeldingen uploaden via slepen en neerzetten of door op het 

pictogram te klikken. 

8. Klik op Opslaan 
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Hoe een bestaand fotoalbum wijzigen? 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Selecteer "Foto's" in het menu aan de linkerkant Standaardmodules 

3. Nu zie je een overzicht van alle albums en hun respectieve publicatiestatus 

4. Klik rechts op "Acties" 

5. Selecteer "beheren" om de instellingen van het album te wijzigen (zoals titel, 

beschrijving, publicatiestatus voor zichtbaarheid en foto's) 

6. Het is ook mogelijk om het hele album te downloaden of te verwijderen 

(BELANGRIJK: het verwijderen van een album kan niet ongedaan worden gemaakt!) 

 
7. Als u de publicatiestatus van meer dan één album wilt wijzigen, kunt u de 

selectievakjes en de actie in de dropdown keuzelijst gebruiken. 

Communicatie 

Hoe maak ik een nieuwsartikel? 

 

 
 

Standaard hebben Ladies met een beheerdersaccount het recht om een nieuwsartikel te 

maken en te wijzigen. 

 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Klik op Communicatie in het menu aan de linkerkant Standaardmodules 

3. Selecteer Nieuwsartikelen 

4. Selecteer Nieuwsartikel toevoegen 
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Hier kunt u een titel en de juiste inhoud toevoegen. Bijlagen zoals afbeeldingen kunnen 

direct worden geüpload en automatisch worden gekoppeld. De tekst kan eenvoudig worden 

aangepast en optisch worden gestructureerd met behulp van de opmaakhulpmiddelen of 

HTML-code. 

 

5. U kunt (hash) tags toevoegen aan het artikel om het zoeken te vereenvoudigen 

6. U kunt ook een fotoalbum koppelen 

7. Andere bijlagen die niet direct in de tekst van het artikel staan, kunnen aan de rechterkant 

worden toegevoegd, evenals andere voorkeuren 

 

Hoe wijzig ik een nieuwsartikel? 

 

 
 

1. Schakel over naar de admin-modus 

2. Klik op Communicatie in het menu aan de linkerkant Standaardmodules 

3. Selecteer Nieuwsartikelen \ 

4. Gebruik de actieknop om afzonderlijke artikelen te bewerken of meerdere items te 

selecteren. 

5. Gebruik de actieknop om meerdere artikelen tegelijkertijd te publiceren, de publicatie 

ongedaan te maken of afzonderlijke tags te verwijderen of toe te voegen. 

 

Leden kunnen ernaar kijken vanuit het Overzicht of door te klikken op "nieuws": 
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GDPR en juridisch 

 

1. Lees onze Privacyverklaring onder “documenten” in de map “circler.world” voor alle 

informatie over ons privacybeleid en de terms of use. 

2. Alle leden die zich voor de eerste keer aanmelden bij Circler.World moeten ook onze 

voorwaarden (terms of use) accepteren. 


