
 
 
 
 
 
 

Websitewijzigingsvoorstel 2018-2019  
 

Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 28 november 2018 zal het 

websitewijzigingsvoorstel worden gepresenteerd en hierover gestemd worden. De 

aanleiding van de websitewijziging is omdat de Posteleinsite verouderd is en 

belangrijke functies op de website het niet doen. De website zal worden aangepast in 

samenwerking met de webhost Best4u. Best4u heeft een offerte opgesteld en deze 

zal hieronder besproken worden.  

 

Over het algemeen zal de website een nieuwe, moderne website zijn die voldoet aan 

alle hedendaagse eisen. Uit verschillende website designs, ontwikkeld door Best4u, 

is een favoriet design gekozen., genoemd thema 2. Postelein levert elementen aan 

zoals foto’s en teksten en deze worden toegevoegd en de website wordt ontwikkeld. 

Door Postelein kunnen aanpassingen gedaan worden totdat wij tevreden zijn met het 

resultaat. Vervolgens wordt een testversie opgestuurd en kan Postelein ook zelf 

aanpassingen maken aan de nieuwe website.  

 

De eisen die zijn gesteld aan de nieuwe website zijn als volgt:  

- Een online handtekening onder een lidmaatschapsformulier, waardoor het 

papieren lidmaatschapsformulier niet meer nodig is. 

- Gravity forms instellen: wanneer een nieuw lidmaatschap wordt aangemaakt 

bij Postelein, maak je tegelijkertijd een websiteaccount aan. Daarnaast kunnen 

leden hun ingevulde gegevens zien op hun profiel, maar niet veranderen.  

- Het inschrijven voor activiteiten op de website, zonder een betaling uit te 

voeren.  

- Een moderne website: dit is de keuze voor websitedesign ‘thema 2’. Dit wordt 

in het financiële overzicht aangegeven als ‘thema website’.  

 

Best4u zal de bovenstaande eisen zelf gaan installeren. Hierbij kunnen 

aanpassingen gestuurd worden en wordt er pas akkoord gegaan als Postelein 
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tevreden is met de nieuwe website. Uit de bovenstaande gestelde eisen en de 

service van Best4u volgt het onderstaande financiënoverzicht: 

 

Gewenste pakketten en diensten Kosten 
Thema website € 599,00 eenmalig 

Online signature € 0,00 eenmalig 

Gravity forms instellen € 585,00 eenmalig 

Activiteiten boeken zonder betaling € 420,00 eenmalig 

Fase 2 – afronding website (feedback + 

contentintegratie) 

€ 325,00 eenmalig 

Totaal € 1929,00 

 


