
 

Platform Sport en Cultuur in Almere  -Handleiding aanmelden en aanmaken activiteit   
 

Eerste keer inlogen: Aanmelden partner account  
Voordat je activiteiten online kan zetten, moet je je eerst aanmelden als partner. Je kan je aanmelden voor een 
partneraccount via https://sportencultuur.almere.nl/informatie-voor-partners/aanmelden-partners.  
 
Je krijgt dan  onderstaande informatie te zien op je scherm: 
 

 
1 Voorbeeld scherm, aanmelden partners 

De gegevens die je in dit formulier invult, zijn de contactgegevens. Dit zijn de contactgegevens om in te loggen 
en waarmee de redactie van het platform contact met je kan opnemen. Deze gegevens worden niet online 
vermeld. Na het invullen,  ontvang je een bevestiging via e-mail. Nadat je  hebt bevestigd, kun je inloggen met 
de door jezelf aangemaakte inloggegevens. 
 
 

Inloggen op sportencultuur.almere.nl   
Wanneer je als partner bent aangemeld (zie hierboven), kun je in het vervolg inloggen met je aangemaakte 
gebruikersnaam en wachtwoord via https://sportencultuur.almere.nl/inloggen. Ben je deze vergeten dan kun 
je via de knop ‘wachtwoord vergeten of veranderen’ deze opvragen en aanpassen. (oranje kader)  

 

2 Voorbeeld inlog pagina 

https://sportencultuur.almere.nl/informatie-voor-partners/aanmelden-partners
https://sportencultuur.almere.nl/inloggen


Activiteiten online plaatsen  
 
1. Startpagina 
Start op de pagina “informatie voor partners”.  In dit scherm zie je een dashboard. Zodra je activiteiten hebt 
ingevoerd, zie je deze activiteiten hier staan. De eerste keer dat je inlogt, heb je nog geen activiteiten op je 
dashboard staan. Om een activiteit aan te melden klik je op: ‘Nieuwe activiteit aanmaken’.  
Op het dashboard zie je  een overzicht van je activiteiten, kun je een activiteit aanmaken, aanpassen en 
verwijderen. Controleer voordat je activiteiten online plaatst de criteria van sport en cultuur in Almere, 
onder aan het formulier. 
 

 
 
 
2. Activiteit aanmaken 
Je komt vervolgens op onderstaand scherm. Bovenaan staan een paar tips (taalgebruik en schrijfstijl) voor het 
aanmaken van activiteiten.  
 

 
 
3. Contactgegevens organisatie  
Onder de tips begint het ‘echte’ formulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in.  Het eerste blokje gaat over 
de contactgegevens van de organisatie. Deze gegevens hoef je alleen de eerste keer dat je een activiteit 
aanmaakt in te voeren en worden vervolgens bewaard en staan de volgende keer dat je een activiteit 
aanmaakt automatisch al  ingevuld. We willen jullie geen dubbel werk bezorgen.  
 

 
 



Belangrijk is dat hier  één e-mail adres en telefoonnummer wordt ingevuld. Meerdere e-mail adressen of 
telefoonnummers passen niet in de opmaak van de activiteitenpagina. Wil je meerdere telefoonnummers 
en/of e-mail adressen  delen ,voeg de rest dan toe aan het veld ‘Beschrijving’ verderop in het formulier. 
 
4. Contactgegevens contactpersoon 
Het tweede blokje zijn de contactgegevens van de contactpersoon: jouw contactgegevens. Dit is voor ons, de 
redactie van het platform, zodat we gemakkelijk contact met je op kunnen nemen bij vragen over je 
activiteit(en). Deze gegevens worden niet vermeld bij de activiteit. Het kunnen dus ook (deels) dezelfde 
gegevens zijn als in het vorige blokje. Gelukkig geldt voor deze gegevens hetzelfde: je hoeft ze alleen de eerste 
keer in te vullen. Als je je volgende activiteit gaat aanmelden, is dit automatisch ingevuld.   
 

 

 
5. Vermelding op Sport en Cultuur in Almere 
Na de contactgegevens begint het echte werk: het aanmaken van een nieuwe activiteit! We beginnen met het 
allerbelangrijkste. Een pakkende foto of afbeelding. We zijn allemaal sterk visueel gericht, dus een 
aansprekende foto die past bij jouw activiteit draagt bij aan de waardering van de online bezoekers van jouw 
activiteit. Liggende foto’s passen het mooist in het platform.  
 
De titel, subtitel/korte samenvatting en beschrijving volgen na de foto. Achter de invulvelden staat 
aangegeven hoeveel tekens je maximaal kunt gebruiken. De tekst die je invoert in het veld ‘Beschrijving’ kun je 
(gedeeltelijk) zelf opmaken door bijvoorbeeld kopjes of stukjes tekst vet of cursief te maken of een opsomming 
toe te voegen. Ook een hyperlink toevoegen is mogelijk. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



6. Data en tijd 
De onderstaande velden gaan over het moment waarop de activiteit start. Bij een terugkerende activiteit vul je 
bij ‘(start-)Datum’ de datum in waarop de activiteit voor de eerste keer plaatsvindt. Wil je dat je activiteit niet 
gelijk op het platform getoond wordt, maar bijvoorbeeld pas twee weken voor de start van de activiteit dan 
vul je dat in bij ‘Publicatiedatum’. Bij ‘Tijd’ vul je het tijdstip in waarop de activiteit plaatsvindt. Bij docent kan 
je de naam van de docent invullen, dit is geen verplichting.  
 

 
 
7. Locatie 
Een belangrijk blokje voor de deelnemers aan jouw activiteit, is waar de activiteit plaatsvindt. Hier kunnen 
deelnemers ook op zoeken.  Bij locatie activiteit kan je de naam van de locatie invullen bijvoorbeeld  een 
sporthal.  
 

 
 
8.Proefles 
We willen het zo makkelijk mogelijk maken om een proefles te boeken. Daarom zit aan elke activiteit een 
proeflesbutton gekoppeld. Is het echt niet mogelijk om een proefles te boeken kun je ook een alternatief label 
aanmaken bijvoorbeeld ‘meer informatie’ of ‘aanmelden open dag’. Je ontvangt dan een email met naam en 
email adres als iemand op deze knop drukt. 
 

 
 
9. Zoek criteria 
Om kinderen, jongeren, ouders en andere professionals die zoeken op het platform op weg te helpen, ook 
wanneer zij niet gericht op zoek zijn, hebben  we rubrieken gemaakt: .  sport, cultuur  in de buurt . Kies de 
rubriek of rubrieken die het best passen bij jouw activiteit. Bij de rubrieken zijn ook sub rubrieken toegevoegd. 
Het kan zijn dat er (sub)rubrieken ontbreken. We zullen de (sub)rubrieken waar nodig aanpassen wanneer 
tijdens het gebruik van het platform blijkt dat hier behoefte aan is.  
 

 
 
10. Zoek filters  
In dit blokje staat nog wat andere algemene informatie over de activiteit. Een deel van deze velden vormen de 
filters voor de gebruikers van het platform. Zo kunnen gebruikers, naast Rubriek en Sub rubriek filteren op 
Stadsdeel, Kosten, Leeftijd en Dag (in de week). Het is uiteraard ook mogelijk om bijvoorbeeld meerdere 
leeftijden /groepen of dagen te selecteren.  
 
 



Bij type activiteit kun je kiezen uit twee opties ‘Eenmalig of af en toe’ en ‘Structureel’. Met structureel 
bedoelen we activiteiten die gedurende een periode wekelijks of maandelijks op een vast moment 
plaatsvinden. Bij jaarlijks terugkerende activiteiten zoals een zomerfeest, kerstmarkt, springkussenfestival etc. 
graag kiezen voor de optie ‘Eenmalig of af en toe’. 

 

 
 
11. Leeftijd categorie  
Er zijn verschillende leeftijd categorieën en daarnaast de optie om te selecteren op studenten, volwassen en 
senioren. Sommige activiteiten voor kinderen zijn niet gericht op leeftijden, maar op de schoolgroep waarin ze 
zitten. Daarom kan je een keuze maken of je op leeftijd of op groep wilt selecteren bij activiteiten voor 
kinderen.  
 

 
 
12. Data herhalende activiteiten 
Kies hieronder op welke dagen de activiteit plaatsvindt. Alle data tussen de eerder hierboven ingevulde start- 
en stopdatum worden dan automatisch aangemaakt. Als de activiteit op alle maandagen en dinsdagen 
plaatsvindt, hoef je alleen maandag en dinsdag aan te vinken. 
 

 



 
Vindt de activiteit niet op alle weken van de maand plaats, vink dan de weken aan waarop deze wel 
plaatsvindt. Het is ook mogelijk automatisch de feestdagen uit te sluiten, door dat aan te vinken. Je kunt ook  
extra dagen uitsluiten, door ze onder elkaar in het betreffende veld te zetten, bijv 10.08.2020 
 
13 Kosten 
Geef bij de kosten aan hoeveel een activiteit kost en of het mogelijk is om een gratis proefles te volgen.  
Geef bij activiteiten van 4 tot 18 jaar ook aan of het mogelijk is deze via het Jeugdfonds Sport en Cultuur lessen 
te volgen. Hierdoor ontstaat er een overzicht van alle organisaties aangesloten bij het Jeugdfonds in Almere. 
(https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/) Deze activiteiten worden dan automatisch ook 
geplaatst op het platform Als ik later groot ben. 
 

 
 
14. Opmerkingen 
In dit laatste vrije veld kun je al je vragen en opmerkingen aan ons kwijt. Wij weten dat het platform nog in 
ontwikkeling is en zijn daarom heel blij met jullie suggesties, tips en tops!  
 

 
 
15. Check 
Heb je alle informatie ingevuld? Sla dan de activiteit op. Je kunt het resultaat controleren door de activiteit op 
te slaan en vervolgens te previewen, door op de activiteit te klikken. De aangemaakte data zie je dan onderin 
bij de informatie over de activiteit.  Als deze activiteit door de redactie is gecontroleerd, verschijnt het binnen 
2 werkdagen online. De activiteit verschijnt op de onderstaande manier op het platform.  
 
 

Met hartelijke groet,  
Sport en Cultuur in Almere   

sportencultuur.almere.nl | 

sportencultuur@almere.nl   

 

4 Voorbeeld activiteit op het platform 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/
file://///ga.local/dfsroot/diensten/OSC/OSCBEL/Algemeen/TEAM%20SPORT/SPORT%20EN%20CULTUUR%20IN%20ALMERE/Sport%20en%20Cultuur%20in%20Almere/Communicatie/2020/Handleidingen/sportencultuur.almere.nl/home
mailto:sportencultuur@almere.nl

