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1

Inloggen

1.1

Inloggen nieuw lid en wachtwoord vergeten

#

Inloggen nieuw lid
1 Het hoofdmenu van de Compromisclub ziet er als volgt uit:

Klik op hoofdmenu-item ‘Voor leden’ of sub-menu item ‘Leden (login)’
2 Het volgende scherm wordt getoond:

Vul hier uw E-mailadres in
Klik op wachtwoord vergeten?

3 Het volgende scherm wordt getoond:

Typ hier de code over

Vul hier uw E-mailadres in

Klik op de Verzend button
4 Het volgende scherm wordt getoond:

5 Start uw emailprogramma op en open de inbox.
De afzender van het mailtje is secretaris@compromisclub.nl

Zoek het mailtje op.
6 Het mailtje ziet er als volgt uit:

7 Na klikken op hier wordt het volgende scherm getoond:

8 Voer hier het nieuwe wachtwoord in. Het bevestigde wachtwoord moet gelijk zijn aan het
nieuwe wachtwoord.
Het wachtwoord bestaat minimaal uit 8 karakters en moet letters en minimaal 1 cijfer
bevatten.
9 Als het wachtwoord niet voldoet aan de regels wordt de volgende foutmelding getoond:

1.2

#

Inloggen bestaand lid.

Inloggen nieuw lid
1 Het hoofdmenu van de Compromisclub ziet er als volgt uit:

Klik op hoofdmenu-item ‘Voor leden’ of sub-menu item ‘Leden (login)’
2 Het volgende scherm wordt getoond:

Vul hier uw E-mailadres in

Klik op de Login button

2
#

Wijzigen mijn gegevens
Wijzigen mijn gegevens
1 Nadat u ingelogd bent staan bovenaan de start pagina uw naam en 3 menu items:
2 Klikt u op mijn gegevens dan wordt het volgende scherm getoond:

Hier worden uw geregistreerde gegevens getoond. Deze kunnen gewijzigd worden.
Het E-mailadres kan alleen gewijzigd worden door een bericht te zenden aan de secretaris
van de Compromisclub.
Let op: Klik op de Bewaren button om de gewijzigde gegevens op te slaan.
3 Het volgende scherm wordt getoond:

2.1

Opnemen contactgegevens in botenlijst

De botenlijst wordt 1 keer per maand aangemaakt. De keuze die u maakt m.b.t. het
opnemen van contactgegevens heeft geen invloed op de actuele botenlijst.
De wijziging wordt pas zichtbaar als de nieuwe botenlijst wordt aangemaakt.
#
Opnemen contactgegevens in botenlijst
1 Standaard staat ingesteld dat uw Telefoonnummer en Emailadres opgenomen worden in de
botenlijst.

2 Wilt u niet dat uw contactgegevens opgenomen worden in de botenlijst, selekteer dan
“Geen contactgegevens” uit de keuzelijst.
3 U heeft ook de keuze om alleen uw Telefoonnummer of Emailadres op te nemen in de
botenlijst.

2.2

#

Lid geworden via

Lid geworden via
1 Het bestuur wilt graag weten wat voor u de aanleiding is geweest om lid te worden van de
Compromisclub.

2 Selecteer uit de keuzelijst wat voor de aanleiding is geweest.

2.3

#

Wijzigen wachtwoord

Wijzigen wachtwoord
3 Nadat u ingelogd bent staan bovenaan de start pagina uw naam en 3 menu items:
4 Klikt u op mijn gegevens dan wordt het volgende scherm getoond:

Klik op wachtwoord wijzigen
5 Het volgende scherm wordt getoond:

Vul hier het huidige- en nieuwe wachtwoord in.
Let op: Klik op de Bewaren button om de gewijzigde gegevens op te slaan.
6 Het volgende scherm wordt getoond:

2.4

Lidmaatschap beëindigen

U kunt op 3 manieren uw lidmaatschap van de Compromisclub beëindigen:
1) per direct
2) per eerstvolgende vervaldag (31-december a.s.)
3) per <dag-maand-jaar>
Kiest u voor optie 2, per eerstvolgende vervaldag, dan blijft u lid tot het einde van het jaar en
blijft u de C-Kompas ontvangen tot het einde van het jaar.
De contributie die u heeft betaald geldt voor het lidmaatschap van een heel jaar en eindigt op
31-december, waarna het lidmaatschap automatisch met een jaar wordt verlengd.
Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op teruggaaf van de
contributie.
Beëindigen van het lidmaatschap kunt u doen door een email te zenden aan:
secretaris@compromisclub.nl waarin uw achternaam, straatnaam, postcode en woonplaats
zijn opgenomen en onder vermelding van ‘beëindiging lidmaatschap Compromisclub per …’.

3
#

C-Talk
C-Talk
1 C-Talk is het forum voor onze leden.
Hier kunnen leden
• Advertenties en Hints&Tips plaatsen en
• Vragen stellen.
Leden kunnen hierop reageren.
Het forum is achter de leden login geplaatst. U moet dus eerst inloggen als u van het forum
gebruik wilt maken.
Nadat u ingelogd bent staat het sub-menu C-Talk onder het menu-item ‘Voor leden’.

Klik op de C-Talk button
2 Het volgende scherm wordt getoond:

3.1

#

C-Talk Algemeen

C-Talk Algemeen
1 Klik op de Algemeen button.
Hier kunnen onderwerpen geplaatst worden die geen advertentie of hint&tip bevatten en
waarin ook geen vragen worden gesteld.
Het volgende scherm wordt getoond:

Het laatst geplaatste onderwerp wordt getoond.
Zie verder de paragrafen Onderwerp toevoegen en Plaats een reactie.
3.2

#

C-Talk Advertenties

C-Talk Advertenties
1 Klik op de Advertenties button.
Hier kunnen boten, bootuitrustingen en bootaccessoires te koop worden aangeboden.
Het volgende scherm wordt getoond:

De laatst geplaatste advertentie wordt getoond.
Zie verder de paragrafen Onderwerp toevoegen en Plaats een reactie.
Bij C-Yacht en Compromis advertenties kunnen advertenties van boten geplaatst worden.
3.3

#

C-Talk Hints&Tips

C-Talk Hints&Tips
1 Klik op de Hints&Tips button.
Hier kunnen goede ideeen, uitgevoerde klussen maar ook leerzame ervaringen worden
geplaatst. Het volgende scherm wordt getoond:

De laatst geplaatste hint&tip wordt getoond.
Zie verder de paragrafen Onderwerp toevoegen en Plaats een reactie.
3.4

#

C-Talk Vragen

C-Talk Vragen
1 Klik op de Vragen button.
Hier kunnen vragen worden gesteld aan de leden.
Het volgende scherm wordt getoond:

De laatst geplaatste vraag wordt getoond.
Zie verder de paragrafen Onderwerp toevoegen en Plaats een reactie.

3.5

C-Talk Onderwerp toevoegen

# Onderwerp toevoegen
1
Klik op
om een nieuw onderwerp toe te voegen.
2
Het volgende invoerscherm wordt getoond:
Voer hier het onderwerp in
Voer hier het bericht in

Selecteer hier een afbeelding.
Voer hier je naam in

Voer hier de code in.

Klik op de button Toevoegen
3.6

#

C-Talk Plaats een reactie

Plaats een reactie
1 Klik op
om te reageren op een geplaatst onderwerp.
2 Het volgende invoerscherm wordt getoond:
Het onderwerp wordt automatisch
ingevuld. Deze NIET wijzigen.
Voer hier het bericht in.
Selecteer 1 of meerdere emoticons.
Voer hier je naam in.
Voer hier de code in.
Klik op de button Toevoegen.

3.7

#

Zoeken in C-Talk

Zoeken in C-Talk
1 Het sub-menu C-Talk staat onder het menu-item ‘Voor leden’.

Klik op de C-Talk button
2 Het volgende scherm wordt getoond:

3 Links boven staat het zoeken invoerveld

4 Voer in het zoeken invoerveld het woord of woorden in waarnaar u op zoekt bent,
bijvoorbeeld
, en klik op
5 Het volgende scherm wordt getoond:

Klik op

om de Hint & Tip te bekijken.

4
#

C-Kompassen
C-Compassen
1 Het sub-menu C-Kompassen staat onder het menu-item ‘Voor leden’.

Klik op de C-Kompassen button
2 Via deze pagina kunnen alle C-Kompassen vanaf de eerste C-Kompas in 1973 geopend
worden.
Bladert u liever, dan zijn vanaf december-2016 de bladerbare C-Kompassen beschikbaar
gekomen.
Onder C-Kombuis staan recepten voor u klaar voor een gemakkelijk klaar te maken 1 gang
diner, ingezonden door leden. En uiteraard staan hier ook de recepten uit de rubriek ‘Koken
met Tineke’.
Onder C-Havenlicht kunt u de favoriete havens vinden van een aantal leden.
Het volgende scherm wordt getoond:

4.1

#

C-Kompas

C-Kompas
1

2 Via deze pagina kunnen alle C-Kompassen vanaf de eerste C-Kompas in 1973 geopend
worden.
Met de verticale scrollbar helemaal rechts in het scherm kan naar beneden worden gescrolld.
Het volgende scherm wordt getoond:

4.2

#

Bladerbaar C-Kompas

Bladerbaar C-Kompas
1

2 Bladert u liever, dan zijn vanaf december-2016 de bladerbare C-Kompassen beschikbaar
gekomen.
Het volgende scherm wordt getoond:

4.3

#

C-Kombuis

C-Kombuis
1

2 Onder C-Kombuis staan recepten voor u klaar voor een gemakkelijk klaar te maken 1 gang
diner, ingezonden door leden. En uiteraard staan hier ook de recepten uit de rubriek ‘Koken
met Tineke’.
Het volgende scherm wordt getoond:

4.4

#

C-Havenlicht

C-Kompas, Bladerbaar C-Kompas, C-Kombuis en C-Havenlicht
1

2 Onder C-Havenlicht kunt u de favoriete havens vinden van een aantal leden.
Het volgende scherm wordt getoond:

Vertel uw verhaal in deze rubriek. Uw bijdrage met één of meerdere foto’s kunt u sturen naar
redactie@compromisclub.nl

5
#

Foto albums
Foto albums
1 Het sub-menu Foto albums staat onder het menu-item ‘Voor leden’.

Klik op de Foto albums button.
2 Via deze pagina kunnen de volgende foto-albums worden bekeken:

5.1

C-Foto albums

Via deze pagina kunnen de foto-albums worden bekeken die overgezet zijn naar de nieuwe
website en de albums die na 1-januari-2021 door de leden zijn ingezonden.
Let u bij het maken van een foto album erop dat het aantal foto’s per album maximaal 50 is.
Foto-albums kunnen via WeTransfer verzonden worden aan webredactie@compromisclub.nl

5.2

C-Foto galerij

De is de oude
.
Hier staan o.a. de nog niet naar de nieuwe website overgezette foto albums. Het kan zijn dat
deze albums te groot zijn en te veel foto’s bevatten.

6
#

Eregalerij
Eregalerij
1 Het sub-menu Eregalerij staat onder het menu-item ‘Voor leden’.

Klik op de Eregalerij button.
2 Hier vindt u verhalen over en van de ereleden De heer S. (Sjoerd) Kuperus, De heer R.
(Rob) Zaadnoordijk, De heer E. (Eiko) Rozenga en De heer R.J.P. (Ron) Braakman.
Ook Frans Maas, de ontwerper van vele type Compromissen, is in deze eregalerij
opgenomen.
3

7
#

Oude website
Legacy
1 Het sub-menu Oude website staat onder het menu-item ‘Voor leden’.

Klik op de Legacy button.
2 Hier staan snelkoppelingen die leiden naar de oude website C-Yacht.nl

8

Zoeken

8.1

Zoeken op de website

# Zoeken op de website
1Scroll, met de verticale scrollbar helemaal rechts in het scherm, helemaal naar beneden totdat
de volgende items zichtbaar worden:

2
Geheel links, boven

, staat het zoeken invoerveld

3Voer in het zoeken invoerveld het woord of woorden in waarnaar u op zoekt bent, bijvoorbeeld

, en druk op de <Enter> button.
4Het volgende scherm wordt getoond:

5Als op de bovenste

wordt geklikt, wordt het volgende scherm getoond:

Scroll, met de verticale scrollbar helemaal rechts in het scherm, naar beneden totdat het rode
zoekwoord ‘blauwe bies’ zichtbaar wordt:

De betreffende Hint & Tip kan geraadpleegd worden onder het submenu C-Talk nadat als lid
ingelogd is. Zie verder paragraaf 3.4 (Zoeken in C-Talk)

6Blijkbaar komt zoekwoord ‘blauwe bies’ ook voor in een C-Kompas van 2011.
Als op de tweede

wordt geklikt, wordt het volgende scherm getoond:

De betreffende C-Kompas kan geopend worden nadat als lid ingelogd is.
7Als u al ingelogd bent tijdens het zoeken, wordt het zoekwoord ook gevonden in C-Talk bij de
Hints&Tips. Zie verder paragraaf 3.4 (Zoeken in C-Talk)

9

Nieuws

9.1

Uitschrijven van de nieuwsbrief

Als een lid zich uitschrijft via het linkje in de nieuwsbrief komt hij op de uitschrijf pagina van
de website.
Hierop staat de tekst:
“Je hebt je uitgeschreven voor de mailinglijst.
Klik op onderstaande link om de uitschrijving te bevestigen.”
Na bevestiging van de uitschrijving wordt de volgende tekst getoond:
“Je e-mailadres is verwijderd uit de mailinglijst
Vanaf heden ontvang je van ons geen e-mail meer.”
Bij het betreffende lid wordt de “ontvangt mailing” uitgezet.

9.2

Nieuws pagina

Als u dit leest bent u
•

de handleiding voor leden aan het lezen

De nieuws pagina wordt zichtbaar nadat als lid is ingelogd, en verschijnt links naast
Voor leden.
Belangrijke mededelingen van het bestuur worden via digitale nieuwsbrieven per email aan
de leden verzonden.
Wilt u geen digitale nieuwsbrieven ontvangen dan kunt u zich uitschrijven van de nieuwbrief
(zie Uitschrijven van de nieuwsbrief).
De digitale nieuwsbrieven zullen ook op de nieuws pagina worden geplaatst.

10
#

C-Yacht en Compromis advertenties

C-Yacht en Compromis advertenties
1 In hoofd-menu item Advertenties staan de volgende twee sub-menu items:

Klik op de Leden-button.
2 Het volgende scherm wordt getoond:

Op deze pagina kunnen door webredactie advertenties van leden worden geplaatst m.b.t.
te koop staande / liggende Compromissen / C-Yachts.
De overige advertenties van leden staan onder C-Talk.

11
#

Botenlijst

Botenlijst
1 Het sub-menu Botenlijst staat onder het menu-item ‘Voor leden’.

Klik op de Botenlijst button.
2 Het volgende scherm wordt getoond:

Via deze pagina kan de Botenlijst geopend worden.
In de lijst zijn alle geldige boot namen van de leden opgenomen, gesorteerd op boot type en
achternaam.
Vragen of opmerkingen m.b.t. deze botenlijst kunt u emailen aan
webredactie@compromisclub.

