
UW EVENEMENT AANKONDIGEN BIJ “UIT IN VLAANDEREN” 

Ga naar de website : www.uitinvlaanderen.be 

 

Kies om in te loggen indien je reeds geregistreerd bent, of maak een nieuwe login via ‘registreer hier’ 

 

Eenmalige registratie bij Uit in Vlaanderen 

 

Daarna log je in met uw gebruikersnaam & paswoord 

Je kan nu zoeken naar bepaalde activiteiten volgens categorie, datum, enz … 

Uiteraard zijn wij geïnteresseerd om zelf onze activiteit toe te voegen. 

Zorg er voor dat je alle nodige info bij de hand hebt, ook foto’s en teksten, zodat deze vlug te 

kopiëren zijn tijdens het aanmaken van uw evenement.  

http://www.uitinvlaanderen.be/


Aanmaken van uw activiteit. 

Bovenaan de website, zal je rechts een link zien staan om een evenement toe te voegen. Klik er op. 

    

Na het bevestigen van uw gebruikersnaam kan je beginnen …. 

Je krijgt een overzicht van uw vroegere activiteiten, en een link om een nieuwe activiteit in te voeren. 

 

Het invoeren van een nieuwe activiteit zal in enkele stappen gebeuren, na iedere stap kan je uw 

gegevens bewaren en desnoods op een ander tijdstip aanvullen.  

 

 

  



We starten met de BASISGEGEVENS: 

 

Uiteraard is de titel van groot belang, let op taalfouten.  

Daarna kies je een categorie, gevolgd door één of meerdere extra verfijningen.  

Het volgende is de datum wanneer het evenement doorgaat.  

Kies vervolgens uit ‘meerdere tijdstippen’ – vaste periode of geen datum (permanente 

tentoonstelling).  

 

Vul alle data in, een nieuwe lijn krijg je door op ‘tijdstip’ toevoegen te klikken en een volgende lijn in 

te vullen. 



 

Nadat alle data zijn ingegeven, moeten we opgeven WAAR het evenement doorgaat. 

Er zijn tal van locaties voorzien waaruit je kan selecteren, indien uw locatie er niet in zit, kan je deze 

aanmaken via de link ‘maak nieuwe locatie aan’. 

 

  



Hier moeten we dus zelf onze locatie aanmaken via “Maak nieuwe locatie aan” 

 

We bevestigen met “Locatie toevoegen” 

Daarna vullen we de website – tel of email gegevens in, en kunnen we aangeven of er via deze weg 

kan gereserveerd worden.  

 

Indien je een vinkje bij ‘reservatie’ plaatst, kan je ook de van/tot reservatiedatum ingeven. 

Bij leeftijd kan je specifiek opgeven of het een evenement voor kinderen / jongeren is. 

Het veld “korte beschrijving” bevat een beschrijving van de activiteit, maximum 400 tekens. 



 

Daarna kunnen we het eerste gedeelte van onze activiteit opslaan. 

We krijgen een overzicht, en kunnen daarna de verdere gegevens aanvullen zoals de organisator en 

voor wie het toegankelijk is. 



Bij organisator kan je opnieuw kiezen uit een lijst of maak je een nieuwe organisator aan. 

 

  



Bij prijs kan je aangeven of het een gratis evenement is of niet.  

Indien niet gratis geef je de basisprijs in, eventueel gevolgd door extra kortingen of verminderingen.  

 

Daarna kunnen we een afbeelding (of affiche) opladen. Het bestand mag niet groter zijn dan 1MB en 

moet in het JPG, PNG of GIF formaat zijn. 

 

Klik op “Voeg afbeelding toe’ om het bestand op te laden naar de site. 

  



We zijn er bijna, nog enkel de uitvoerders opgeven (indien van toepassing) en een lange 

omschrijving van het evenement.  

 

Als we nu op de knop “Opslaan’ klikken zijn we klaar met ons werk, of toch bijna …. 

We krijgen nu opnieuw een overzicht van onze gegevens, en zijn in de mogelijkheid om alle teksten 

eventueel te vertalen in een andere taal. (indien gewenst) 

Trefwoorden en een link naar een ticketing website kunnen ook nog ingebracht worden. 

We kunnen via de knoppen de basisgegevens en/of extra gegevens nog aanpassen. 

Via ‘opslaan’ onderaan bewaren we de aanpassingen. 



Als we terugkeren naar de hoofdmenu via de link ‘mijn invoer’ bovenaan het scherm, zien we dat het 

overzicht van onze activiteiten bijgewerkt is met onze nieuwe activiteit. 

 

We zien nu dat onze activiteit gepubliceerd is.  

Ieder nieuw evenement zal door de beheerders nagezien worden, en kan alsnog ‘afgekeurd’ worden 

indien het niet conform hun regels is. 

Via de link ‘open’ kan je de activiteit terug openen en eventueel aanpassen.  

Vergeet niet telkens te bewaren ! 

Via de website uitinvlaanderen.be kan je op zoek gaan naar uw activiteit en nagaan of alles correct 

staat. Het kan tot één dag duren alvorens uw activiteit via zoekfuncties beschikbaar is. 

 

 

 

 


