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Waarschijnlijk is dit voor jou een nieuw logo, met een nieuwe website.  
Dat klopt! 
 
En we bieden verenigingen een gratis account om zonder kosten te adverteren en 
nieuws en agendapunten te plaatsen! Zolang het maar niet commercieel is. 
 
IndeBollenstreek is een website bestemd voor bewoners en bedrijven in de Duin- en 
Bollenstreek. Iedere inwoner van de Bollenstreek kan gratis een account maken op 
deze website. Met dat account kun je nieuws en agendapunten plaatsen. Later komen 
daar andere modulen bij zoals bijvoorbeeld een blog en fotopagina's waar je foto's kunt 
uploaden met je naam er bij. Maar we starten met nieuws en agendapunten. 
  
Hoe vaak probeert een vereniging zijn activiteiten geplaatst te krijgen in de media 
waarbij het regelmatig een teleurstelling is dat het niet is gelukt? Op deze site kan het 
wel, want iedereen mag er nieuws en agendapunten op plaatsen. Dus ook de 
activiteiten van de vereniging. Maak een nieuwsbericht met een aankondiging en plaats het tevens in de agenda. Maak een 
verslag achteraf en plaats dit ook weer. Het kan en mag allemaal. En direct na het plaatsen staat jouw nieuws online! 
We hebben er ook nog een mooi extra bij gemaakt: wij sturen je bericht door aan andere media, kranten, websites et cetera. 
Plaatsing bij ons is gegarandeerd, bij de overige media kunnen wij dat niet garanderen.  
 
We vragen je om een account te maken om diverse redenen: zo weten we wie wat schrijft en kunnen we als dat nodig is je 
account blokkeren. Maar ook later bij het plaatsen van een foto of een tekst op een blog zou iemand jou iets kunnen vragen. Je 
gegevens zijn niet openbaar, maar we kunnen wel een contact van een foto geautomatiseerd doorgeven.  
 
Mag alles? Bijna wel, maar hou het netjes, wat je normaal niet in de krant zet hoort ook niet op deze site. Commerciële 
advertenties plaatsen, dus van bedrijven die er geld aan verdienen mag niet zonder bedrijfsaccount en de nieuwsrubriek als 
marktplaats gebruiken willen we ook niet. Daar komt overigens later ook een leuke module voor! 
Wie misbruik maakt wordt geblokkeerd voor die module, je kunt dan pas weer iets plaatsen als wij je weer deblokkeren. 
 
Help ons dit tot een succes te maken! 
Om dit te realiseren moeten we natuurlijk wel wat kosten maken. Daarom zijn er bedrijfsaccounts. Zeer voordelig en met zo'n 
account kan er wel worden geadverteerd. Vertel dus je baas, je ouders en iedereen die een bedrijfsaccount zou kunnen gebruiken 
dat IndeBollenstreek bestaat! 
 
Maar nu eerst: een account maken! Ga naar: www.indebollenstreek.nl en klik op 
registreer. Dat hoef je maar één keer te doen, daarna worden je gegevens onthouden. 
 
We zijn benieuwd naar jullie nieuws! 
 
Met vriendelijke groeten,  


