
 

 

 

Zoeken naar activiteiten op website Meedoen 

• Maak gebruik van het filter in het grijze vlak om een periode, soort activiteit, locatie of 

leeftijdsgroep te selecteren 

 

 

 

• Onderin het grijze filtervlak kun je bij 'Overzicht' bepalen of je herhalende activiteiten wel 

of niet wilt zien. Deze staat standaar op ‘tonen’. De optie uitvinken zal dus inhouden dat 

alle zich herhalende activiteiten slechts éénmaal tonen in het overzicht 

 

 

• Bovenin de pagina kun je de periode via een kalender nauwkeuriger instellen. Deze staat 

standaard op twee maanden vooruit vanaf de dag dat je kijkt 

 

 

 

• Naast de kalender bovenin bevindt zich een zoekveld waarin je zoektermen kunt invullen, 

zoals bijvoorbeeld: 'wandelen', 'koffie’ of 'muziek'. Let op: dit zoekveld kan alleen worden 

gebruikt om op activiteiten te zoeken, niet op bijvoorbeeld de deelnemende organisaties. 

• Wanneer een zoekopdracht geen resultaten oplevert, controleer dan of de periode in de 

kalender goed ingevuld is 



 

 

 

• Boven het grijze filtervlak kun je klikken op 'Alle filters herstellen' om alle zoekcriteria weer 

te verwijderen 

 

Waar kan ik de deelnemende organisaties vinden? 

• Rechtsboven de titel 'Activiteiten' op de homepage staat een link naar 'Deelnemende 

organisaties'. Klikken daarop brengt je naar een overzichtspagina met alle deelnemers op 

alfabetische volgorde 

 

• Ook in het uitklapmenu bovenin bevindt zich een link naar de overzichtspagina met 

organisaties 

• Wanneer je op een organisatie klikt, kom je op een pagina van de organisatie zelf. Hier vind 

je meer (contact)informatie en alle door deze organisatie georganiseerde activiteiten 

 

Kun je niet vinden wat je zoekt? 

• Controleer dan eerst: 

o Staat de datum in de kalender goed? 

o Staan de filteropties in het grijze filtervlak goed aan- of uitgevinkt? 

o Staat er in het zoekveld misschien nog tekst die niet klopt? 

• Wanneer je twijfelt of alles goed staat, gebruik dan de knop om alle filters te herstellen 

(boven het grijze filtervlak). Dit zorgt ervoor dat alle activiteiten voor de komende twee 

maanden weer getoond worden 

 

• Tip: Eventueel kun je ook bij de deelnemende organisaties zoeken naar bepaalde 

activiteiten die zij organiseren. (Onderaan op elke organisatiepagina) 

 



 

 

 

Heb je opmerkingen of bepaalde wensen (zoals bijvoorbeeld specifiek 

beeldmateriaal)?? 

• Mail dan naar: meedoen@voorschotenvoorelkaar.nl  

Heb je nog vragen of heb je ondersteuning nodig? 

• Neem dan contact met ons op via mail: (meedoen@voorschotenvoorelkaar.nl) of telefoon: 071 
561 90 01 
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