
Nieuwe site voor de Perfinclub 
 
(Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 130, augustus 2019) 
 
 
Onze huidige site bleek eind vorig jaar sterk verouderd te zijn. Na het nodige onderzoek hebben we besloten de site 
te laten herbouwen. Op zich hadden we geen inhoudelijke wensen voor wijzigingen. Als u hieronder naar de nieuwe 
site kijkt dan zult u dat ook zien (zie afbeelding 1).  
Het uiterlijk is uiteraard wel gewijzigd maar de inhoud is ongeveer gelijk gebleven. 
 

 
 
Afb. 1: de nieuwe website. Het beeld is wel afhankelijk van de breedte van uw scherm: wat u ziet op uw scherm kan een uitsnede 
zijn van de afbeelding hierboven. 
 
 
Technisch is er veel gewijzigd. De site is nu gebouwd met de modernste hulpmiddelen en tevens zijn een paar 
ingewikkelde delen sterk vereenvou-digd. Hierdoor hopen we nu een site te hebben die weer een groot aantal jaren 
gebruikt en onderhouden kan worden.  
 
Wij hopen en verwachten dat de nieuwe site rond 20 augustus actief zal zijn, Voor die tijd is hij ook getest door een 
aantal leden die wij daarvoor gevraagd hebben. 
We moeten u nog op één punt wijzen dat wel gewijzigd is. Met de gehele omzetting waren we niet in staat de 
wachtwoorden voor het besloten deel mee te nemen naar de nieuwe site, wel de inlognamen (= e-mailadressen) van 
de leden die eerder al toegang hadden tot het afgeschermde deel. Dat betekent dat U een nieuw wachtwoord zult 
moeten vastleggen. 
 
U doet dat als volgt: 
Ga naar “Extra” en dan naar “Login” 

- Tik het e-mailadres in dat u ook altijd gebruikte op de oude site om in te loggen en een willekeurig 
wachtwoord. 

- U krijgt dan een foutmelding met daarin een link “Wachtwoord Vergeten”. 
- Klik hierop en u krijgt scherm waarop u uw e-mailadres kunt ingeven. 
- U krijgt op dat adres een mail met daarin een link “Reset password”. Klik daarop. 
- U gaat naar een scherm binnen de site waar u uw nieuwe wachtwoord kunt invoeren (tweemaal). 
- Vervolgens kunt u direct met behulp van uw e-mailadres en het zojuist ingebrachte wachtwoord inloggen. 

 
Mocht u er niet uit komen dan kunt u met behulp van contactformulier (contact in het menu in de bovenbalk) uw vraag 
aan Ton voorleggen. Hij kan u dan  helpen. 
 
Het bestuur wil in dit kader Harrie Jans en Ton van Schijndel heel hartelijk danken. Harrie Jans heeft de tip gegeven 
waardoor wij in contact kwamen met Karin Körver, die de nieuwe site voor ons heeft gebouwd voor een bedrag dat wij 
niet voor mogelijk hielden. Vervolgens heeft Ton heel veel energie gestopt in het vullen van alle informatie op de 
nieuwe site. 
 
En we willen de complimenten geven aan Karin Körver. Ton en Nico hebben nadat we bij haar op bezoek waren 
geweest een uitstekend contact met haar gehad. Elk probleem en elke vraag die we hadden werd adequaat opgelost 
en/of beantwoord.  
 
Hopelijk zult u uw weg in de nieuwe site weer snel vinden. 


