OVERBERG.NU

Dorpswebsite voor alle overbergers!
De afgelopen maanden is Overbergs Belang druk
bezig geweest met de het ontwerp en de bouw van
een nieuwe website voor Overberg. Het doel is een
online portal te creëren waar iedere Overberger
of geïnteresseerde informatie kan vinden met
betrekking tot ons dorp.
Graag geven we alle Overbergse verenigingen en
faciliteiten een plaats op deze website. Daarbij
hebben we gekozen voor een format waarbij jullie
als vereniging een eigen omgeving hebben waar
informatie en nieuws gedeeld kan worden. Ook
kunnen de verenigingsactiviteiten gedeeld worden
in de kalender en kunnen bezoekers rechtstreeks
contact met de vereniging opnemen doormiddel
van een contactformulier.
Doet jouw vereniging mee? We leggen je graag uit
wat we in dat geval nodig hebben.

Als vereniging je eigen omgeving
op
Overberg.nu!
Wat hebben we nodig?
INFORMATIETEKST OVER VERENIGING
ALVAST EEN NIEUWSBERICHT MET FOTO
ALGMENE CONTACTGEGEVENS VERENIGING
EVENTUELE DATUMS VOOR IN DE KALENDER
EEN AANTAL FOTO’S VAN DE VERENIGING
MAILADRES WAAR BEZOEKERS CONTACT MEE KUNNEN OPNEMEN
EVENTUELE LINKS NAAR SOCIAL MEDIA (FACBOOK, INSTAGRAM OF TWITTER)

Hoe gaat het eruit zien?

Zo ziet dat eruit:

OP JE EIGEN VERENIGINGSPAGINA WORDT HEN JE DE
VOLGENDE MOGELIJKHEDEN:
- Deel informatie over je vereniging;
- Deel jouw specifieke nieuws;
- Je hebt je eigen activiteitenkalender;
- Deel je social media;
- Laat bezoekers rechtstreeks contact opnemen.
Jouw verenigingspagina deelt alleen specifieke informatie.
Nieuwsberichten die je op je pagina deelt zullen eveneens gedeeld worden
op de Buurtklepper pagina (nieuws) en je activiteiten zullen ook gedeeld
worden in een algemene kalender.

Jouw pagina

titel
Informatie over de vereniging

Verenigingsnieuws
verenigingsactiviteiten

contactgegevens

impressie
rechtstreeks contactformulier

Voorwaarden?
Het gebruik van de website is voor verenigingen uiteraard geheel gratis.
Om de website aantrekkelijk te houden vragen wij je als vereniging de
paginagegevens bij te houden en regelmatig verenigingsnieuws te delen
met de Overbergers. Hiervoor krijg je als vereniging in de toekomst zelf
toegang tot de website.

