
Instructie – aanmaken Winteractiviteit op Samenindebuurt033 

 

Een nieuwe activiteit aanmaken 

Heb je al een organisatie aangemaakt op Samenindebuurt033, dan hoef je 

alleen nog maar een activiteit toe te voegen.  

Hiervoor ga je naar het winteroverzicht, via de button die je ook hiernaast 

ziet. Daar aangekomen, kies je voor ‘Toevoegen’, in de rechterkantlijn. Je 

kunt nu je winteractiviteit aanmaken.  

Voor alle activiteiten die je aanmaakt, geldt dat je de activiteit een titel 

geeft, een korte omschrijving toevoegt, een wijk en doelgroep selecteert, 

een mooi plaatje toevoegt en contactgegevens opgeeft. Ook geef je de activiteit een kenmerk en 

selecteer je de juiste data voor jouw activiteit. Hier gaan we hieronder dieper op in, omdat je met 

deze twee dingen extra rekening moet houden, wil je dat jouw activiteit in het winteroverzicht wordt 

geplaatst.  

 

Kies als kenmerk ‘Winteractiviteit’  

Als je voor de wintermaanden een activiteit aanmaakt onder jouw organisatie, dan kies je als 

Hoofdkenmerk ‘Winteractiviteit’, zoals in het voorbeeld hieronder.  

Het is ook mogelijk om als Hoofdkenmerk Ontmoeting te kiezen, of een ander kenmerk en dan onder 

Extra kenmerken ‘Winteractiviteit’ te kiezen.  

(Let op: je kunt maximaal 1 hoofdkenmerk kiezen en 3 extra kenmerken)  

De extra kenmerken komen tevoorschijn als je helemaal onderaan de pagina op ‘Optionele velden’ 

klikt. 

Een bestaande activiteit aanpassen en kenmerk ‘Winteractiviteit’ geven 

Heb je al activiteiten aangemaakt en hebben die al 3 kenmerken? Geen probleem, je kunt hier nog 

het kenmerk Winteractiviteit aan toevoegen.   

 

 

https://www.samenindebuurt033.nl/


Een datum toevoegen aan je activiteit 

Wil je dat jouw activiteit in het winteroverzicht komt? Dan is het belangrijk dat de datum of data van 

jouw activiteit binnen de volgende periode vallen: 8 december 2022 t/m 28 februari 2023.  

Voeg een datum toe aan je activiteit. Als je deze activiteit meerdere keren organiseert tijdens de 

wintermaanden, dan kun je meerdere data toevoegen. Organiseer je verschillende activiteiten, maak 

dan aparte activiteiten aan, ieder met eigen datum. Zie het voorbeeld hieronder. 

 

Je Winteractiviteit is toegevoegd 

Je activiteit is aangemaakt. Je activiteit staat nu in het overzicht, net als de (test)voorbeelden die je 

hieronder kunt zien. Ook jouw activiteit heeft nu het kenmerk ‘Winteractiviteit’ gekregen. Heb je 

meerdere kenmerken toegevoegd (max. 1 hoofdkenmerk en max. 3 extra kenmerken), dan zal je 

deze ook zien bij de activiteit die je hebt aangemaakt.  

 

 

 


