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VERNIEUWDE WEBSITE
De voorzitter aan het woord
Beste AV-leden,
beste leden van WVFD vzw,
Gevolg gevend aan de opmerkingen op de vorige algemene
vergadering (en eerdere ledenvergaderingen) over het
verouderde karakter van onze website, heeft Marc Notredame
met akkoord van het bestuur WVFD vzw een volledig nieuwe,
transparante en informatieve website WVFD vzw gemaakt.

WVFD.EU

Deze is te vinden op
De reden waarom extensie EU is gebruikt zullen we later op een ledenvergadering wel eens
uitleggen maar het heeft niets te maken met grootheidswaanzin van het WVFD vzw
Om onze nieuwe website te kunnen optimaliseren vragen wij jullie om eventuele opmerkingen,
suggesties enz.. per kerende mail over te maken.
Weet wel dat een goede website er een is waar men in maximum een paar klikken alle nuttige
en nodige informatie kan vinden. Hiertoe moet men het aantal tabs en subtabs zoveel mogelijk
beperken en de info plaatsen waar ze echt nodig is.
Ik denk dat we hierin geslaagd zijn.
Ik ben dan ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Graag dus een reactie.
Met vriendelijke groeten,
Danny Willems

www.wvfd.eu
Onze vernieuwde website is een feit.

Wij nodigen je uit om de vernieuwde website eens grondig door te
nemen.
Uiteraard zijn verfijning en aanvulling altijd nodig, er wordt aan gewerkt
en hierin willen we rekening houden met jouw op- en aanmerkingen.
Staar je niet blind op de inhoud van bepaalde tabbladen; zoals het
wedstrijdreglement en de geschiedenis. Het wedstrijdreglement voor
een eventuele wedstrijd in 2021 zal door de werkgroep ad hoc tijdig
opgemaakt worden. Aan de tekst "geschiedenis" wordt gewerkt.
Enige aandacht voor het tabblad: "nieuwsbrief". Met de vernieuwing
van de website is het vanaf nu steeds mogelijk om de reeds
verschenen InfoFlashes als pdf-document te downloaden, klaar om
naar jullie leden door te sturen; zo ook deze extra editie. Stuur deze
zeker ook aan jullie clubleden.

Club of fotograaf in de kijker

WVFD vzw wil op zijn website en in zijn InfoFlash bijzondere aandacht
besteden aan zijn verenigingen en/of aan leden van deze
verenigingen.
We nodigen je uit om hierin een bijdrage te leveren. Een beschrijvende
tekst of enkele van jouw bijzondere foto's worden in dank aangenomen
en gepubliceerd.
Heb je beelden van activiteiten die je samen met WVFD hebt
meegemaakt en je wil deze beelden met ons delen? Stuur deze
beelden met WeTransfer naar marc_notredame@skynet.be . Jouw
beelden worden dan onder de rubriek "GALERIJ" passend
opgenomen.

NIEUW: wordt als individu lid van WVFD

De statuten die naar aanleiding van de vernieuwde vzw-wetgeving in
de Algemene Vergadering van zaterdag 25 januari 2020 werden
goedgekeurd laten vanaf nu toe dat amateurfotografen als individueel
persoon lid van WVFD vzw kunnen worden.
Lees er eens de statuten op na.

LINKS
Er zijn 2 links opgenomen:
Breedbeeld en
BFF.
Er kunnen er echter meer zijn! Wil je jouw
vereniging hier opgenomen zien? Stuur jouw
logo en het websiteadres naar marc_notredame@skynet.be .
Is het een grote moeite om dan onze site als link in jouw website op te
nemen? Dank!

Sociale media

Onderaan de HOME pagina vind je knoppen voor de sociale media.
De eerste knop leidt je naar onze facebookpagina. Velen onder jullie
maken al gebruik van dit interessant medium.
De tweede rij knoppen kan je gebruiken om onze website op jouw
sociale media te delen.
Doen dus.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u wvfd@telenet.be toe aan uw adresboek.
Realisatie @ Rudy Dubois - Marc Notredame

