
Titel

+/- 45 tekens
Spreek je publiek aan

Logo organisator

Heldere logo's
Gelijkaardige kwaliteit voor elke partner
Hoogte: 300 px

Beschrijving

Voor een vlot leesbare tekst: blijf tussen 300 en
1300 tekens.
Spreek je publiek aan.
Vermeld wat je activiteit is én waarom mogelijke
deelnemers hem niet willen missen!
Werk zoveel mogelijk met korte
zinnen/opsommingen

Loopt de activiteit de
hele dag of is er een
specifieke start- en
eindtijd?

Online? Voorzie de URL
waarop mensen kunnen
deelnemen!
Offline? Voorzie het volledige
adres van de locatie waar de
activiteit van start gaat of 
 doorgaat.

TIP: Gaat je activiteit op verschillende momenten
door? Voeg dan extra datums toe via de knop
‘Extra datum’. Je kunt ook voor elke moment een
apart evenement aanmaken. 

Helemaal klaar om jouw activiteit aan te melden, maar niet
helemaal zeker hoe je daaraan begint? In deze handleiding
vind je alle informatie die je nodig hebt om je activiteit de
volle wind in de zeilen te geven!

Gaat je actie door op een
specifiek moment? Over
de hele periode? Op
verschillende
momenten?

Geef je activiteit
de wind in de zeilen!



Wil je nog méér informatie? 
Die vind je terug op www.waterdagen.be

Type activiteit
Je mag meerdere
activiteittypes selecteren.
Help de deelnemers om jouw
activiteit terug te vinden via
hun interesses!

Inschrijven?
Kunnen mensen op de dag zelf
opdagen of moeten ze zich
verplicht eerst inschrijven?

Wanneer je aangeeft dat mensen
moeten inschrijven, dien je ook
meteen een inschrijflink te voorzien. 

Contact?
Bij wie kunnen geïnteresseerden
terecht voor meer informatie?
Dat is niet noodzakelijk diegene
die de activiteit aanmeldt!

Toegankelijk?
Is de locatie van je activiteit toegankelijk voor rolstoelen en/of
kinderwagens?

Prijs?
Is de activiteit gratis? Dan mag je dit onderdeel leeg laten!

Afbeelding
Maximale grootte: 2 Mb
Formaat: 1600 x 900 px
Resolutie: 72 ppi
Voorzie je meerdere foto’s? Zorg dan voor een gelijkaardige
kwaliteit en grootte, bij voorkeur enkel liggende foto’s.
De eerste foto wordt altijd uitgelicht op de site. 


