
  SOCIAL  MEDIA 

EXTRA OPTIES 
BIJ EEN BERICHT 
 
PRODUCTEN TAGGEN 
De gehele webshop is gekoppeld 
aan social media, dus je kan  
producten taggen in je bericht. 
 
Bijvoorbeeld: Je verwijst in je  
bericht naar de installatie van  
volgende week, dan kan je het  
installatiepakket taggen. 
 
Je hebt een mooie foto van een 
groepstrui, dan kan je  
de groepstrui taggen. 
 
Je wilt meer loten inzamelen, dan 
kan je een lot taggen. 
 

HERRINERING TOEVOEGEN 
Als je in je bericht verwijst naar 
een evenement kan je een  
herinnering voor dit evenement 
toevoegen aan je bericht.  
 

LINKTREE 
Op instagram kan je geen linkjes 
toevoegen aan je bericht. Hiervoor 
hebben we linktree. In linktree kan 
je linkjes zetten naar bijvoorbeeld 
een fotoalbum op Flickr of naar 
een webpagina met uitleg over de 
uniformen. 
 
Als je wilt dat mensen klikken op je 
linktree, voeg dan de volgende 
tekst toe aan je bericht: 
 
Meld je aan via de #linkinbio 
 
Check alle foto’s via de #linkinbio 
 
LET OP! Op Facebook werkt dit 
niet, dus dan moet je even je  
Facebook bericht wijzigen. 
 
Wijzig de tekst en verwijder 
#linkinbio en plak daar vervolgens 
het linkje wat van toepassing is. 

BERICHT MAKEN 
(VIA INSTAGRAM) 
 
1. BIJSCHRIFT 
Elk bericht begint met de speltak  
in hoofdletters, bijvoorbeeld: 
 
WELPEN: 
SHANTI-WELPEN: 
 
Vervolgens kan je een leuk  
verhaaltje typen. 
 
TIP! Gebruik een paar emoijs,  
dat werkt goed. 
 
Voeg tot slot drie puntjes en  
de hashtags toe: 
 
. 
. 
. 
#scouting #waterscouting 
#scoutingnederland #zeilen 
#reeuwijkseplassen #gouda 
#reeuwijk #komeenskijken 
#explorers #scouts #water #sail 
#sailing #lelievlet #vlet #spel 
#plezier #houtman #kastanujo 
#waterscoutinggouda #natuur 
#opkomst #vrijwilligers #boot 
#boten #welpen #tijdvooravontuur 
#laatjeuitdagen #haastrecht 
#stolwijk 
 

2. LOCATIE TOEVOEGEN 
Voeg altijd een locatie toe,  
dit kan een van de volgende zijn of 
bijvoorbeeld een kamplocatie etc. 
 
Goudse Hout 
Reeuwijkse Plassen 
Waterscouting Gouda & Reeuwijk 
 

3. BERICHT KOPPELEN  
    AAN FACEBOOK 
Koppel je bericht altijd aan  
facebook. Dit kan door onder het 
kopje ‘Ook plaatsen via’  
Facebook aan te vinken. 

FLICKR, LINKTREE 
EN SOCIAL MEDIA 
 
DOWNLOAD DE FLICKR APP 
Als je de Flickr app hebt kan je 
rechtstreeks vanaf je telefoon  
foto`s uploaden en albums  
aanmaken door op het foto  
icoontje te klikken. 
 
Een albumnaam is als volgt: 
 
Minikamp 2022 (Welpen) 
Zomerkamp 2021 (Padvindsters) 
 
Zo kan je op kampen dagelijks dit 
album aanvullen en naar verwijzen 
in je instagram bericht. 
 
Maak eerst een linkje aan voor je 
album via Linktree. 
 
Gebruik de volgende tekst in je 
instagram bericht: 
 
Check alle foto’s       via de 
#linkinbio      Dagelijks updaten we 
het fotoalbum! 
 
LET OP! Op Facebook werkt dit 
niet, dus dan moet je even je  
Facebook bericht wijzigen. 
 
Wijzig de tekst en verwijder 
#linkinbio en plak daar vervolgens 
het linkje wat van toepassing is. 

INSTAGRAM 
GEBRUIKERSNAAM: waterscoutinggouda 
WACHTWOORD: Vlootraad1187 
 

FLICKR 
GEBRUIKERSNAAM: info@waterscoutinggouda.nl 
WACHTWOORD: vlootraad1187 
 

LINKTREE 
GEBRUIKERSNAAM: waterscoutinggouda 
WACHTWOORD: vlootraad1187 
 

FACEBOOK 
Vraag of een van de beheerders je beheerder wilt 
maken van de pagina 

POST KALENDER 
Om onze volgers niet te  
overspoelen met berichten  
hebben we een planning /  
weekkalender. 

ZA / ZO 
. 

BEVERS 
 

SHANTI-WELPEN 

MA / DI 
. 

WELPEN 
 

PADVINDSTERS 

WO / DO 
. 

VERKENNERS 
 

WILDE VAART 

KAMPEN 
Probeer op kampen dagelijks  
te posten (met fotoalbum) en  
niet alles in 1 keer te posten. 

TIP! MAAK SOMS OOK EEN VERHAAL, GEWOON VOOR DE LEUK 

VR 
. 

ALGEMEEN 
 

ALGEMEEN 


