
WERKEN MET AXO
Basishandleiding



WERKEN MET AXO DEEL 1

1. HOE LOG IK IN?

2. ORGANISATIEGEGEVENS AFDELING
• Rekeningnummer
• Link naar facebookpagina
• Beheer functies (doen of niet in basishandleiding?)

3. LEDENBEHEER
• Lid toevoegen
• Contact toevoegen
• Ledengegevens aanpassen
• Lidmaatschap per jaar (deel 2 handleiding)
• Centrale inning (deel 2 handleiding)

4. CAMPAGNES

5. EVENEMENTEN

6. WIE CONTACTEER IK BIJ VRAGEN?



HOE LOG IK IN?

1. Surf naar https://vermeylenfonds.axoclub.be/edesk

2. Vul gebruikersnaam en paswoord in
• Deze login gegevens werden jou toegestuurd door het DAK

• Indien je deze niet ontvangen hebt of niet meer terug vindt, geef je een 
seintje en dan stuurt het DAK deze opnieuw op 

http://vermeylenfonds.axoclub.be/edesk


ORGANISATIEGEGEVENS AFDELING

Hoe stel ik het rekeningnummer in?
• Waarom? 

• Nodig indien de lidgelden op een eigen rekeningnummer van de afdeling moeten 
gestort worden

• Handig voor het DAK als informatie over de afdeling wordt opgevraagd

• Ga naar de organisatieverkenner van uw afdeling en klik op het tabblad 
handje met formulier om uw afdeling te bewerken



ORGANISATIEGEGEVENS AFDELING

• Klik op organisatiepunt en vul het IBAN – BIC nummer in, indien dit 
leeg is wordt het algemeen IBAN/BIC van het dak – Vermeylenfonds 
gebruikt.



ORGANISATIEGEGEVENS AFDELING

• De link naar je facebookpagina kan je toevoegen bij Externe 
link (zonder http)



LEDENBEHEER: lid toevoegen

Klik op nieuw lid 



LEDENBEHEER: lid toevoegen

Vul de fiche in en klik op bewaren
• Velden met een * zijn verplicht in te vullen



LEDENBEHEER: lid toevoegen

• Bij lidmaatschapsgegevens moet je een lidmaatschapsformule 
selecteren (hoofdlid, bijlid, gratis lid)



LEDENBEHEER: lid toevoegen

Indien je een bijkomend familielid wil toevoegen, klik dan na het 
invullen van de fiche op Bewaren & nieuw familielid

Indien je een volgend lid wil invoeren, klik dan op Bewaren & 
nieuw



LEDENBEHEER: mandaat toekennen

Er bestaan 2 manieren om een mandaat (voorzitter, secretaris, 
etc.) toe te kennen

1. Ga naar de organisatieverkenner van uw afdeling en klik 
binnen Ledenbeheer op Bestuursfuncties



LEDENBEHEER: mandaat toekennen

• Hierop verschijnt een overzicht van iedereen die reeds een mandaat 
heeft. Je vindt hier ook de medewerkers van het DAK terug. Klik 
onderaan op Functie toevoegen



LEDENBEHEER: mandaat toekennen

• Vervolgens verschijnt er een zoekbalk. Hierin vul je de naam en 
voornaam in van diegene die een mandaat gaat bekleden en klik je op 
zoeken



LEDENBEHEER: mandaat toekennen

• Bij functie krijg je een keuzelijst waaruit je de geschikte bestuursfunctie 
kan selecteren. Vergeet niet op bewaren te klikken nadat je je keuze 
hebt gemaakt!



LEDENBEHEER: mandaat toekennen

2. Ga naar de organisatieverkenner van uw afdeling en klik 
binnen ledenbeheer op ledendatabank



LEDENBEHEER: mandaat toekennen

• Klik in de ledendatabase op het lid aan wie een mandaat moet worden 
toegekend

• De gegevensfiche zal opengaan, waarop je de gegevens kan 
aanpassen

• Onderaan deze fiche vind je bij Professionele gegevens een luik Functie



LEDENBEHEER: mandaat toekennen

• Vul bij functietitel de juiste functie in. Het functiemenu is niet geactiveerd, dus je 
moet dit manueel doen

• Vergeet niet na de aanpassing van de gegevens op Bewaren te klikken!



LEDENBEHEER: Contact toevoegen

Klik op nieuw contact en vul vervolgens de fiche in



LEDENBEHEER: gegevens aanpassen

Ga naar de organisatieverkenner van uw afdeling en klik binnen 
ledenbeheer op ledendatabank



LEDENBEHEER: gegevens aanpassen

Klik in de ledendatabase het lid aan van wie de gegevens 
aangepast moeten worden 

De gegevensfiche zal opengaan, waarop je de gegevens kan 
aanpassen

• Vergeet niet na de aanpassing van de gegevens op Bewaren te 
klikken!



CAMPAGNES = E-MAILS

Een campagne, wat is dat?

• Met een campagne kan je je leden persoonlijk op de hoogte 
brengen van activiteiten, hen e-mails of nieuwsbrieven sturen



CAMPAGNES

Hoe begin ik er aan?

• Ga naar de organisatieverkenner van uw afdeling en klik binnen 
Communicatiebeheer op Campaign management



CAMPAGNES

• Klik vervolgens op toevoegen



CAMPAGNES

• Op het scherm dat vervolgens verschijnt kan je je onderwerp en 
de te versturen boodschap neerschrijven



CAMPAGNES

• Wens je een bijlage? Hier kan je deze opladen vanuit de 
bestanden op je pc

• Wens je een ‘Foto’? Klik hier

• Wens je word, pdf of ander bestand in bijlage toe te voegen aan je 
mail? Kies ‘Bestand’



CAMPAGNES

• Klik op ‘Bladeren’



CAMPAGNES

• Kies je bestand en klik op ‘Openen’



CAMPAGNES

• Klik op ‘Bewaren’!!!



CAMPAGNES

• We gaan over naar de volgende tab ‘Doelgroep’ waar we de 
verzendlijst (‘Prikbord’) samenstellen.



CAMPAGNES

• Klik ‘Type’ open

• Selecteer wie je mail mag 

ontvangen

• Klik op Zoeken



CAMPAGNES

• Je ziet de resultaten, maar je verzendlijst (=‘Prikbord’) is nog 
leeg



CAMPAGNES

• Klik op ‘Alles naar Prikbord’



CAMPAGNES

• Open ‘Prikbord’ door ‘inhoud prikbord bewerken’



CAMPAGNES

• In het ‘Prikbord’ kan je controleren wie je mail ontvangt en dit 
wijzigen 



CAMPAGNES

• We gaan over naar de laatste tab ‘Uitvoering’

• Vul je eigen mailadres in om antwoorden te ontvangen

• Klik op ‘Preview’ 



CAMPAGNES

• Het Previewkader

opent, vul het mail-

adres in waarop je

het voorbeeld wenst te

ontvangen.

In een voorbeeld wordt

de voornaam niet 

aangepast, in de rest

Wel. Dit is dus ok.



CAMPAGNES

• Check de preview in je mailbox.

• Is het voorbeeld ok?

• Klik op ‘Versturen



CAMPAGNES

• Bij campaign management onder ‘Communicatiebeheer’ zie je 
alle verzonden mails met unieke lezers, hoeveel keer de mail 
werd geopend en hoeveel ontvangers



EVENEMENTEN

Hoe voeg ik een nieuw evenement (bezoek, lezing, debat, etc.) 
toe?

• Ga naar de organisatieverkenner van uw afdeling en klik binnen 
Evenementenbeheer op Activiteiten 



EVENEMENTEN

• Klik vervolgens op Toevoegen



EVENEMENTEN

• Hierop verschijnt een evenementenfiche die je kan invullen



EVENEMENTEN

• Hierop verschijnt een evenementenfiche die je kan invullen

Dit mailadres is zichtbaar op www.vermeylenfonds.be

Inschrijvers worden contact klik           open en selecteer contact



EVENEMENTEN

• Laat routebeschrijving blanco en vul kader ‘Programma’ in met 
alle info over de activiteit

• Copieer uit worddoc. Let 

erop dat alle lay-out weg is.

• Dit kan eenvoudig d.m.v.

notepad/kladblok.

• Plakken kan enkel met 

Toetsen combo CTRL-V



EVENEMENTEN

• Vink vervolgens ‘Inschrijvingslink tonen’ aan

Inschrijvers via 

website www.vermeyle

nfonds.be worden 

automatisch in de 

inschrijvingslijst van 

jouw evenement 

toegevoegd.

• Vink ‘Tonen op 

Uitinvlaanderen’ aan

• Klik op ‘Bewaren’!

Kies een ‘Thema’ waar de 

activiteit in past (uitdatabank) 

en een ‘Eventtype’ Bezoeken 

- Doen - Kijken en luisteren



EVENEMENTEN

• De tab ‘Activiteit’ is nu afgerond. We gaan verder met de 
volgende tab ‘Tijd Modules’.



EVENEMENTEN

• Geef een korte ‘Titel’ in

• Geef de datum in

• Wijzig het max aantal inschrijvingen

• Klik op ‘Bewaar’

(voeg geen foto toe; dit gebeurt later 

bij de tab ‘Foto’s’)



EVENEMENTEN

• De tab ‘Tijd Modules’ is nu afgerond. We gaan verder met de 
volgende tab ‘Foto’s’.



EVENEMENTEN

• Foto opladen, kies een fotobestand (jpg of png) max 500kb. 
(zoek op google foto verkleinen). Deze is zichtbaar op 
website/Alle activiteiten.

• Klik op ‘Bewaren’!  



EVENEMENTEN

• De tab ‘Foto’s’ is nu afgerond. We gaan verder met de volgende 
tab ‘Rechten’.



EVENEMENTEN

• Vink vakje ‘Publiek’ aan. Klik op ‘Bewaar’!



EVENEMENTEN

• De tab ‘Rechten’ is nu afgerond. Het evenement staat online op 
www.vermeylenfonds.be en op www.uitinvlaanderen.be
Proficiat! We gaan verder met de volgende tab ‘Verslag’.

http://www.vermeylenfonds.be/
http://www.uitinvlaanderen.be/


EVENEMENTEN

• Gelieve na afloop het aantal aanwezigen in te vullen. Zo maakt 
het DAK waarheidsgetrouwe analyses.



RAPPORTEN TREKKEN

Eenvoudig excellijsten of adresetiketten opzoeken vanuit axo.

• Ga naar ‘Rapporten & statistieken’ onder ‘Organisatiebeheer’



RAPPORTEN TREKKEN

• Afhankelijk van welke gegevens je wenst kies je uit 
onderstaande



RAPPORTEN TREKKEN

KLIK OPEN



RAPPORTEN TREKKEN

KLIK OPEN

• Kies de gegevens die je nodig 

hebt. Selecteer met je muis 

terwijl je CTRL-knop ingedrukt 

houdt 

• Vervolgens op de rode knop 

naar rechts



RAPPORTEN TREKKEN

Onderaan de pagina kan je kiezen voor excellijst of adresetiketten

Klik op ‘Opzoeken’.

Het excell doc wordt geopend en je kan het opslaan.



WIE CONTACTEER IK BIJ VRAGEN?

• LEDENBEHEER chantal@vermeylenfonds.be

• CAMPAGNES fabjen@vermeylenfonds.be

• EVENEMENTEN annie@vermeylenfonds.be

mailto:chantal@vermeylenfonds.be
mailto:fabjen@vermeylenfonds.be
mailto:annie@vermeylenfonds.be

