Nieuws
Wat hebben we van u
nodig voor een fleurige
pagina van uw tuin op
de sntp website
- ongeveer 5 recente foto’s
van de mooiste plekjes/
stukjes in uw tuin

Formaat max
1000x1000 PIXELS =
ONGEV. 965 KB TOT 1 MB
(IETS KLEINER DAN EERDER VERMELD)

Van belang is natuurlijk
ook dat de informatie
van uw tuin up to date
is.

Voortgang……
Beste mensen,
Enkele maanden geleden berichtte we u dat we zouden beginnen met het incasseren
van de lidmaatschapsgelden. Het had nogal wat voeten in aarde., vanwege de normale opstart probleempjes van een nieuwe landelijke vereniging.
Fijn dat we nu ook wat facturen kunnen betalen. (bv abonnementen OASE, Hexa-IT
website, terugbetaling voorgeschoten bedragen notaris ed)

De SNTP website
Onze website www.sntp.nl is online. Dit wil niet zeggen dat hij AF is.
AAN U DE VRAAG ; BEKIJK DE INFORMATIE van uw tuin

OP DE NIEUWE WEBSITE http://www.sntp.nl
Enkele websites van tuinen zijn geopend ter controle van de ons beschikbare gegevens. Vanwege het grote aantal tuinen is het niet mogelijk om alle websites na te
lopen om te kijken of de informatie nog klopt!

Bekijk de informatie Bereikbaarheid met openbaar vervoer is een punt van aandacht.
De meeste linkjes naar een fotopagina gaven bij het openen OEPS! Niet bereikbaar
op uw tuinpagina
of fout 404 weer.
Geef wijzigingen door aan
het secretariaat vd SNTP
secretaris@sntp.nl
Wij zorgen ervoor dat de
informatie bijgewerkt
wordt.

DATUM ALV
Tijdens de oprichting vergadering is de datum geprikt voor de 1e Algemene
Ledenvergadering. Deze
datum is zaterdag 18 april
2020 zet de datum alvast
in uw agenda!
Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Contactpersonen en telefoonnummers ...kijk het a.u.b. na!
Heeft u nog geen foto’s aangeleverd dan is uw tuin pagina nogal ‘kaal’.
Veel sprekender wordt de pagina als mensen gelijk een mooi plaatje zien van de
tuin!!
Op de volgende pagina ziet
U wat er bij
het invoeren
gevraagd
wordt.

Voortgang
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Nieuws
Aanleveren gegevens
De volgende kopjes dienen per tuin op de website ingevuld te zijn:










Naam tuin
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Plaatsnaam
Provincie
Website
Email
Contactpersoon









Openingstijden
Ligging en bereikbaarheid
Toegang
Beschrijving
Faciliteiten
Fotoalbum = foto’s die aangeleverd worden
Fotoalbum via link naar externe pagina (foto’s zelf niet
zichtbaar op website) optioneel

Bij aanleveren van aanvullende of nieuwe informatie graag rekening houden met de gevraagde
gegevens ivm uniformiteit van de tuinpagina’s per tuin op de website.
Er is een format in de maak welke u kunt downloaden voor het aanleveren van de gegevens/
wijzigingen van uw tuin.

Inloggegevens voor deelname aan het FORUM
Het invoeren van de tuinen is bijna rond...de volgende stap is het rondbreien van de toegang tot het
FORUM.
Alleen leden kunnen een vraag stellen of beantwoorden. Daarvoor moet ingelogd worden op de
website!!
Zodra u als tuin en contactpersoon wordt toegevoegd wordt er automatisch een email gestuurd.
In deze mail wordt u gevraagd een link aan te klikken om uw wachtwoord in te stellen.
Voorbeeld
> Van: WordPress [mailto:wordpress@sntp.nl]
> Verzonden: 27-nov-19 09:24
> Aan: j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl
> Onderwerp: [SNTP] Logingegevens
>
> Gebruikersnaam: Heemtuin Zaandam
>
> Bezoek het volgende adres om je wachtwoord in te stellen:
Hier volgt de link waar u op klikt.
Zodra u de aanmelding heeft afgerond, kunt u deelnemen aan het forum.
Tuinen die geen lid zijn kunnen onderwerpen zien, maar niet deelnemen aan een conversatie.
EEN SPECIFIEKE VRAAG BV : U ZOEKT EEN ADRES OF TELEFOONNUMMER IS GEEN FORUMVRAAG. DEZE VRAAG KUNT U BEANTWOORD KRIJGEN VIA HET SECRETARIAAT
SECRETARIAAT@SNTP.NL
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Vervolg deelname forum

Rendez-vous aux
jardins 2020
Het eerste weekend in
juni vind het evenement
rendez-vous aux jardins
plaats. Dit jaar wil dat
zeggen van van vrijdag
5 tot en met zondag 7
juni.
Als Samenwerkende
Natuurrijke Tuinen en
Parken beogen wij dit
HET gezamenlijke evenement te maken van de
(aangesloten) natuurrijke tuinen.

Binnen enkele weken na het verschijnen van deze nieuwsbrief kunt
deinlogmail verwachten en zal een eerste vraag op het forum verschijnen!
Johan,
Jeroen
Johannes en
Ankie...

Vanf eind december kan
je jouw tuin aanmelden
op de Franse site Open
Agenda.
Meer informatie over
dit evenement volgt via
mail en/of nieuwsbrief.
Tijdens de Algemene
Leden Vergadering zullen wij terugkomen op
dit evenement.

Het bestuur van de
Samenwerkende
Natuurrijke
Tuinen en
parken (de SNTP)
wenst U allen

Fijne feestdagen en een gezond
en gelukkig nieuwjaar!!

