
Websitebespreking Laverna 23-4-17 
Renée, Flora, Jessie 
 
Wat willen we bespreken? 

- Domeinnaam 
- Lay-out van de website 
- Wat moet er op de website komen 

o Wachtwoord voor leden? 
o Wisselende berichten? 

- Wie verzorgt welke tekst/website-elementen 
- Planning/deadlines 

- Easter eggs??? 😊 
o Dit bestand onderaan bij copyright Laverna 2017 
o Achtergrond kleur op gifgroen (Renée: Achtergrond kleur is één woord) of 

kanariegeel  
o Bij een van de foto’s: Was leuk. (inclusief punt) 
o Veelgestelde vragen, waaronder: Waarom zou ik in godsnaam lid worden van 

Laverna? Inclusief heel serieuze antwoorden. Misschien onder contact Iedereen die 
iets leuks kan bedenken 

o Hoofd van Cicero laten opspringen 
 

1. Domeinnaam 
a. www.laverna-amsterdam.nl 

2. Wat komt er op de website? 
a. Startpagina (zie ook tekening) 

i. Bovenaan rij met link naar fb, naar instagram en mail met uitschuivend 
balkje met mailadres 

ii. Schuivende foto’s? 3 of 4 bovenaan. Komen gewoon langs, sfeerimpressie, 
bv groepsfoto ejw, reis, eja? njd?  Vita? 

iii. Tabbladen (zie onder b) 
iv. Links en rechts een kort (Renée: je bedoelt denk ik smal) reepje leegte voor 

rustige uitstraling, niet te breed, wel symmetrisch 
v. Korte inleidende tekst met ‘Laverna is….’, linksmidden Jessie Ook borrel 

noemen!!! 
vi. Daaronder tekstregel: Berichten, met daaronder weer de daadwerkelijke 

berichten. Een bericht over de breedte (niet over de Britten!), vier berichten 
op startpagina. Linksonder dan link naar oudere berichten. Op pagina met 
oudere berichten twee berichten naast elkaar in een rij, vier berichten in een 
kolom. 

vii. Aan de rechterkant agenda met activiteiten en tips (uit activiteitenmail), ook 
activiteiten van verder dan een maand vooruit. Daarboven eventueel 
inlogschermpje voor leden. Daaronder kort bericht met vraag naar 
sponsoring/ boeken. Renée Daaronder advertentie van Athenaeum. 

viii. Helemaal onderaan balk met contactgegevens, waaronder mail, fb, 
instagram, adres bg, bankgegevens, kvk. 

b. Tabbladen 
i. Home (= startpagina) 

ii. Laverna 
1. Geschiedenis Diederik? Renée vraagt hem 
2. Bestuur Foto? Jessie schrijft iniemienie tekstje 

http://www.laverna-amsterdam.nl/


3. ACASAsamenwerkingverenigingskoepelverband (naam nog nader te 
bepalen), partners? Klinkt iets te zakelijk. Misschien toch gewoon 
ACASA-koepel Flora 

4. Statuten (evt alleen voor leden) 
5. Ereleden??? Raphael/Aniek/Laura, evt Riemer; Jessie vraagt hen 
6. Foto’s (evt alleen voor leden of een paar openbaar, rest voor leden) 

Vita/Charlotte 
7. Merchandise incl. foto’s Fancie 

iii. Commissies Iedere commissie eigen stukje tekst 
1. Fancie 
2. Ficie 
3. Kascie 
4. Lucie (na lustrum weg) 
5. Mucie? 
6. Recepcie 
7. Variacie 
8. Webcie (dat klinkt echt heeeel schattig) hihihihi Renée(copyright 

2017): Klinkt als een verkleinwoord van het verkeerd uitgesproken 
wesp 

iv. Activiteiten 
1. Activiteitenmail 
2. Introductieactiviteiten waaronder matching, introductiedag, 

intreeweek Lieke en/of Alex 
3. EJW alles uitschrijven! Flora 
4. Reis Kyo? 
5. Overig 

a. EJA, NJD, Interclassicifeest/symposium/voetbaltoernooi, 
boekenborrel, pubquiz Elianne? Charlotte? Jessie, 
muziekavond Rosanne 

v. WAU(W), geen subtabs 
1. Wat is de wau (minigeschiedenis en YOLO (evt in easteregg)), waar 

het nieuwste nummer te vinden is (in de UB) + afb. van voorkant, 
redactie, mailadres, link naar 3 vorige nummers (pas link als de 
volgende wau is verschenen). Redactie Wau 

vi. Studie? 
1. Studie inhoudelijk (+samenwerking ohw en archeo, Flora: o, gewoon 

ACASA).  Ook link naar uvasite Renée 
2. Opleidingscommissie Renée of iemand uit anders daarvan 
3. Boekverkoop, leuke korting blabla Charlotte 
4. Bijles: overzicht NNB 
5. Zomerschool Lieke 

vii. Lustrum 
1. Deze invulling mag de Lucie zelf bepalen Sic 

viii. Lid worden: als laatste, geen subtabs Jessie 
1. Procedure lid worden voor eerstejaars en overig 
2. Voordelen van lidmaatschap 

ix. Contact Jessie 
1. Incl. kaartje met stipje op bg. 

3. Lay-out 
a. Zie tekening en vage beschrijving onder startpagina 
b. Achtergrondkleur van gehele website: misschien legergroen? Even kijken hoe dat 

eruit ziet of lichte kleuren, bv lichtgrijs? Oudroze?  



c. Onder tabbladen: Een pagina per tabblad, mooi symmetrisch, iets breder dan smal 
reepje leegte. 

d. Wat blijft altijd staan: links bovenste rij; naam + logo, op andere pagina dan 
startpagina geen foto’s maar bordeauxrode achtergrond doorgetrokken over hele 
breedte; tabbladen; onderste blok met contact. 

4. Puntje: leden 
a. Alleen voor leden: statuten, foto’s, bijles 
b. Maar wie tellen we als leden? Alleen Lavernaleden of ook koepelleden 

5. Planning/deadlines 
a. Wanneer willen we website af hebben? Voor eind dit collegejaar als dat haalbaar is, 

in overleg met vader van Jessie. 
b. Streven: teksten af uiterlijk eind mei 

  


