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1.Aanmaken van een activiteit 
 

1. Ga naar de website www.kalipso.be en log in 

2. Ga naar de pagina activiteiten via tabblad activiteiten. 

3. Klik op de knop onderaan “Klik hier om zelf een activiteit voor te stellen” 

 

Volg volgende stappen: 

1. Titel hier invoeren  

 

● titel altijd met hoofdletter beginnen 

● zo kort mogelijk (max +/-30 tekens) 

● indien de titel langer is, een tweede ondertitel maken op de pagina zelf 

about:blank
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● geen dubbele informatie 

2. Informatie activiteit 

 

● meer uitleg over de activiteit 

● geen dubbele informatie 

2. Rechts op scherm: categorieën 

 
● aanvinken:  activiteit 

3. Details activiteit 

 

● start datum/tijd 

▪ in veld van de datum klikken een hulpvenster: opent: kies de juiste 

datum 

▪ in veld van de tijd klikken: een hulpvenster: opent, kies zowel een uur als 

minuten  

● eind datum/tijd 

▪ in veld van de datum klikken een hulpvenster: opent: kies de juiste 

datum 
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▪ in veld van de tijd klikken: een hulpvenster: opent, kies zowel een uur als 

minuten  

▪ ook mogelijk: duurt hele dag 

● Herhaling  

 
▪ is voor terugkerende activiteiten, zoals kaartavond, onthaal 

▪ deze activiteiten moeten niet ingevuld worden de contactpersoon 

● Locatie 

 
1. klik op driehoekje 

2. kiest locatie uit de lijst 

3. indien locatie niet in de lijst staat: locatie maken 

 
4. klik op “+” en vul in:  

 
▪ locatie naam 

▪ adres 

▪ woonplaats 

▪ postcode 

▪ bevestigen hoeft niet, klik buiten een veld 

● contactpersoon  
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▪ klik op driehoekje 

▪ selecteer de naam van de contactpersoon 

● prijs 

▪ gratis 

▪ je eigen consumpties 

▪ bedrag (€ niet meer noteren) 

▪ 10 

▪ 12,50 (met komma) 

● Plaats van afspraak  

 
▪ klik op driehoekje 

▪ kiest uit de lijst 

▪ nieuwe afspraakplaats maken enkel mogelijk door bestuursleden 

▪ indien toch nodig: mail naar redactie@kalipso.be 

▪ indien geen afspraakplaats: ter plekke 

● Tijdstip van afspraak 

 
▪ klik in het veld 

▪ opent hulpvenster: zowel op uur als op minuten klikken 

● Carpoolbijdrage 

▪ invullen niet verplicht 

▪ bedrag invullen 

▪ 10 

▪ 12,50 

● Minimum aantal personen 

▪ invullen niet verplicht 

▪ aantal invullen 

mailto:redactie@kalipso.be
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● Maximum aantal personen 

▪ invullen niet verplicht 

▪ aantal invullen 

● Deadline 

 

▪ in veld van de datum klikken 

▪ opent hulpvenster: juiste datum kiezen 

▪ eventueel in veld van de tijd klikken 

▪ opent hulpvenster: zowel op uur als op minuten klikken 

4. Samenvatting 

● niet invullen!  

5. Publiceren: 
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● Klik op de knop “Concept opslaan” bovenaan dan wordt deze bewaard voor 

jezelf, maar wordt deze nog NIET naar de redacteur doorgestuurd. Je kan je 

tekst dan nog veranderen. 

● Klik op blauwe knop bovenaan: “Indienen voor beoordeling” 

▪ de activiteit wordt dan opgeslagen, maar nog niet getoond op de website 

▪ er wordt automatisch een mail verstuurd naar de redacteur 

▪ redacteur controleert de gegevens en publiceert de activiteit.  

▪ Nu is de activiteit te zien op de website, voor alle Kalipsers. 

 

1.1 Hoe plaats ik een foto bij een activiteit? 
 

Als je een nieuwe activiteit aanmaakt, kan je ook een afbeelding toevoegen. 

Volg daarvoor volgende stappen: 

1. zorg ervoor dat de afbeelding die je wenst in te voegen ergens opgeslagen is op je 

computer 

2. We gaan eerst de opgeslagen foto van je computer overzetten naar de website.  

3. Klik op “Media toevoegen” , hier komen al de foto’s die jij hebt opgeladen op de 

website 

4.  
 

5. klik bovenaan links op "Bestanden uploaden" 

 
6. dan klikken op "bestanden selecteren" (in het midden) 

7. dubbelklik op het fotobestand dat je opgeslagen hebt op je computer 

8. sluit dit venster door op het kruisje rechts boven te klikken 

9. je komt nu terug in het venster van je activiteit 

10. ga een beetje lager en rechts op het scherm klik je dan op de link "uitgelichte 

afbeelding instellen"  
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11. selecteer jouw afbeelding door er éénmaal op te klikken 

12. dan klik je onderaan rechts op "uitgelichte afbeelding instellen" 

 
13. werk vervolgens je activiteit nog verder af indien nodig en klik op de blauwe knop 

bovenaan rechts: ! 

 

1.2 Link naar een andere website invoegen 
 

Deze procedure gebruik je als je bij de informatie van je activiteit wil verwijzen naar een 

website voor meer informatie. 

Als het geen kort webadres is dat je gemakkelijk kan typen, ga dan eerst naar de website 

en kopieer het webadres: 

• klik éénmaal op het webadres 

• Ctrl C 

 

Ga terug naar de Kalipsowebsite. In het venster “Activiteit toevoegen” volg je volgende 

stappen: 

• typ de tekst: “Meer info vind je hier.” 

• selecteer het woord “hier” 

• klik op het icoontje “link invoegen” =  

• er opent zich een hulpvenstertje 

 
• klik in het kadertje URL en vervolgens Ctrl V  

• klik op het icoontje “link instellingen” =  

• aanvinken:  open link in een nieuw tabblad 

 

 
 

• klik op de blauwe knop “Link toevoegen” 
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2. Hoe wijzig ik een activiteit? 
 

1. Ga naar de website www.kalipso.be en log in 

2. Ga naar het tabblad profiel. Kies aan de linkerkant voor Activiteiten en dan voor “Alle 

activiteiten”  

 

 

 
 

In het overzicht klik je op de activiteit die je wil wijzigen door een vinkje te zetten voor de 

activiteit of door te dubbelkikken op de activiteit.   

 
Een reeds ingediende of gepubliceerde activiteit kan je niet zomaar wijzigen. Hiervoor 

moet je de status eerst terug op “Concept” zetten. Dit doe je met de optie “snel 

bewerken”. 

about:blank
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Opgelet: hierdoor verdwijnt de activiteit van de kalender, tot je ze terug indient en 

goedgekeurd wordt! 

 
 

 
 

Doe je wijzigingen via “Bewerken”. Als je wijziging klaar is, dien je ze terug in ter 

goedkeuring via de blauwe toets ‘Indienen ter beoordeling’.  

 

3.Diverse 
 

Opgelet bij het bewerken van een activiteit:  
 

Als je op de terug knop  of op  drukt en je hebt iets gewijzigd: 

● Als je iets gewijzigd hebt in de titel of de tekst, krijg je een waarschuwing dat 
de wijziging verloren gaat en kan je nog terug. 

● Als je iets gewijzigd hebt in de details, krijg je deze waarschuwing niet en 
ben je je wijziging kwijt. 

Dus best altijd eerst het concept opslaan.  

Enkel bij  en   

wordt het concept ook automatisch opgeslagen. 

 

Update van deze tekst: sep 2021 

 


