
Handleiding  trainers- mededelingen   

 

 

Ga naar:  www.rkvvdem.nl/cms/ 

Gebruik het account met wachtwoord dat u gemaild krijgt, om in te loggen op het beheersysteem 

(ContentManagementSysteem) van de DEM website. 

 

• Kies “Content Management” in het grijze vlak aan de linkerzijde. 

 

• Klik op het groene pijltje  



 

In dit voorbeeld, de trainer van D3 en D4. 

Deze trainer kan mededelingen doen in het algemene trainers-info, maar ook in het 

mededelingenveld van de teams waar hij recht op heeft. 

 

• Klik op mededelingen onder trainers-info en vervolgens op  de “Kies” knop 

  

 

De eerste keer zal er nog geen nieuws bij het team staan. 

• Kies bericht toevoegen. 



 

 

Het invoerscherm verschijnt: 

Mogelijk dat u hier dus op meerdere nieuws-items recht heeft, in dat geval dient u hier aan te vinken 

op welke pagina het nieuwsbericht geplaatst moet worden. 

Teambegeleiders zien normaliter alleen hun eigen team als aan te vinken item. 

De items waarop u geen recht heeft zijn grijs. 

 

Trainers kunnen hun informatie nu onder Trainers-info kwijt, maar als zij vinkjes plaatsen bij de 

teams waarop zij rechten hebben, komt de mededeling ook op de teampagina 

 

• Eventueel kan een start en einddatum worden opgegeven. 

• Als u “Sticky” selecteert, blijft het item bovenaan staan en wordt het niet door nieuwe items 

naar beneden gedrukt. 



• Kies een titel en een inleiding. 

(Het tekstvak dat u nu ziet is louter bedoeld voor een korte inleiding. 

U krijgt later nog de mogelijkheid om een groter verhaal te plaatsen) 

 

Onderaan het scherm kunt u een afbeelding laden. 

• Klik op Bericht wijzigen om het bericht op te slaan. 

 

Eventueel kunt u hier de rest van de tekst kwijt 

(Voor mededelingen zal dit meestal niet nodig zijn) 

 



• Klik op “bericht wijzigen” om op te slaan. 

Op de website ziet dit er als volgt uit: 

Onder trainers-info: 

 

Bij een Team (voorbeeld D3) 

 

 

 

 



Verwijderen mededelingen. 

 

 

Aanpassen Verwijderen 

 

• OK 


