
The Facebook pagina van NKBV 50 Plus 
 
https://www.facebook.com/NKBV50Plus/ 

 

 

Waarom hebben we een Facebook pagina voor NKBV 50 Plus? 

Een Facebook pagina is een extra manier om onze sectie onder de aandacht te brengen van 

mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Ook kunnen onze leden berichten over en foto’s van hun 

activiteiten met andere leden delen, ook met die leden die geen vrienden op Facebook zijn. Op die 

manier wordt er ook extra reclame gemaakt voor onze sectie, en voor de NKBV in het algemeen.  

Ook kunnen we op de Facebook pagina bepaalde activiteiten, die al in de nieuwsbrief of op de 

website staan, nogmaals onder de aandacht brengen, bijv. als er voor een activiteit nog niet 

genoeg deelnemers zijn.  

Kan ik de Facebook pagina van NKBV 50 plus ook bekijken als ik geen Facebook account 

heb? 

Ook als je geen Facebook account hebt, kan je onze pagina zien, maar sommige links of knoppen 

werken alleen als je op Facebook bent aangemeld. Het is dus mogelijk dat je ergens op klikt en er 

niets gebeurt, of je krijgt een verzoek om je aan te melden. Als je een bijna schermvullend verzoek 

krijgt om je aan te melden, dan kan je daarin klikken op ‘Niet nu’ en gewoon doorgaan.  

Hoe ziet onze Facebook pagina eruit? 

De Facebook pagina van een bedrijf of organisatie ziet er anders uit dan een profiel van een 

persoon. De pagina bestaat uit een startpagina met een aantal tabbladen. Zowel de startpagina als 

de tabbladen hebben bovenaan een zg. omslagfoto en links een kolom met ons logo als profielfoto, 

onze naam en de beschikbare tabbladen. Onze omslagfoto geeft een indruk van onze 

verschillende soorten activiteiten. Onder de omslagfoto staat een rij knoppen en daaronder is de 

pagina verdeeld in 2 kolommen. De inhoud van deze kolommen verschilt voor elk tabblad. 

 

 

https://www.facebook.com/NKBV50Plus/


In de linkerkolom staat tussen onze naam NKBV 50 Plus en de lijst tabbladen 

@NKBV50Plus. Wat betekent dat? 

NKBV50Plus is de naam die onze pagina binnen Facebook heeft. Door in een bericht op jouw 

Facebook pagina deze naam te gebruiken met @ ervoor, kan je op jouw pagina gemakkelijk een 

link zetten naar onze Facebook pagina. Dat gaat zo: 

Schrijf in de tekst van jouw bericht @NKBV50Plus of @nkbv50plus (Facebook maakt op dit punt 

geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters). Facebook laat dan een pop-up zien met de 

tekst ‘NKBV 50 Plus’. Als je daar op klikt, dan vervangt Facebook de tekst je getikt hebt door 

'NKBV 50 Plus', maar maakt er tegelijk een hyperlink naar onze startpagina van. Dat geeft 

Facebook aan met een lichtblauwe achtergrond en na het plaatsen van jouw bericht door de tekst 

lichtblauw te maken. Je hoeft het niet eens helemaal in te tikken, want al na een paar letters geeft 

Facebook een lijstje met enkele NKBV regio's waaruit je kan selecteren. 

Een voorbeeld maakt dit duidelijker: 

 

 
Je bent je bericht aan het tikken en Facebook laat al 
een lijstje zien met een aantal NKBV-pagina’s. Je kan 
‘NKBV 50 Plus’ nu al selecteren. 

Als je nog wat verder tikt, dan is alleen 
de naam van onze pagina nog te zien. 
Dan kan je het ook selecteren met de 
Enter toets. 
 

  
  

Na het selecteren vervangt Facebook @nkbv50plus 
door onze naam met een lichtblauwe achtergrond. 

Als je het bericht geplaatst hebt, zie je 
onze naam in lichtblauw, wat betekent 
dat het een hyperlink is. 

 

 



Als je in een bericht vertelt over één van onze activiteiten waaraan je meegedaan hebt, dan kan je 

op deze manier de mensen die dit bericht lezen meteen naar onze Facebook pagina verwijzen.  

 

Wat betekenen de knoppen die onder de omslagfoto staan? 

Zoals je hierboven al gezien hebt, staan onder de omslagfoto staan enkele knoppen:   

Vind ik leuk - Volgen – Delen - Meer informatie - Bericht versturen.  

Vind ik leuk - Volgen  zijn bij Facebook gebruikers wel bekend, maar wat is precies het verschil? 

Volgens de Facebook help pagina’s:  

Vind de pagina leuk om te laten zien dat je een pagina steunt en om er updates van te zien in je 

nieuwsoverzicht. 

Volg een pagina als je er alleen updates van wilt zien. 

Als je een pagina leuk vindt, volg je de pagina automatisch, wat betekent dat je mogelijk updates 

van de pagina ziet in je nieuwsoverzicht. 

Als je een pagina volgt, dan verandert de knop Volgen in Volgend. 

Dat betekent niet dat je ook echt alle updates te zien krijgt die de 

beheerders op die pagina zetten; Facebook maakt zelf een 

selectie. Maar als je vaker naar een bepaalde pagina gaat, dan 

heb je meer kans om updates op die pagina te zien. In het pop-up 

menu dat je ziet als je de muis boven Volgend houdt, zie je 

Standaard aangevinkt. Als je geen updates wilt missen, dan kan je 

dat veranderen in Als eerste weergeven. 

Delen - Als je op deze knop klikt, dan kan je onze pagina met 

anderen delen. Je krijgt een pop-up venster te zien met een aantal 

opties met wie je het wilt delen.  

Meer informatie - Als je op deze knop klikt, dan ga je naar onze webpagina.  

Bericht versturen - Als je op deze knop klikt, dan kan je een chatbericht sturen naar de beheerders 

van de Facebook pagina.  

 

Wat kan je op de tabbladen van onze Facebook pagina zien? 

Alle tabbladen laten de linkerkolom en de omslagfoto zien. Het midden- en het rechterdeel zijn 

steeds anders: 

Startpagina Hier vind je een selectie door Facebook uit de informatie die op de verschillende 

tabbladen te zien is. Je ziet o.a. in de rechterkolom een kort stukje over wat NKBV 

50 Plus doet. Als je daarop klikt, dan wordt het hele stuk beeldvullend weergegeven.  

Info  Hier vind je informatie over onze pagina, waaronder onze contactgegevens.  

Daar zie je o.a. ook staan: m.me/NKBV50Plus. Als je ons al eens in Facebook een 



bericht gestuurd hebt, dan ga je direct naar de pagina met onze messenger 

berichten als je daarop klikt.  

Berichten In het middendeel staan geplaatste berichten die beheerder op de pagina zet;  

  rechts staat een overzicht van de meest recente geplaatste berichten en foto's  

  van bezoekers. 

Diensten Hier presenteren we onze verschillende soorten activiteiten. Deze komen overeen 

met de opties in het hoofdmenu op onze website.  

Community Hier komen berichten en foto's die de bezoekers op de pagina zetten. 

Foto's  Hier komen foto's die de beheerder op de pagina zet. 

Video's Hier komen video's die de beheerder op de pagina zet.  

Informatie en advertenties Als we in de toekomst op Facebook zouden willen adverteren, dan 

worden die advertenties ook hier weergegeven.   

Onder de lijst met tabbladen zie je nog een knop ‘Een pagina maken’. Die knop heeft helemaal 

niets met NKBV 50 Plus te maken, maar Facebook zet die knop er neer zodat je, als je dat zou 

willen, zelf ook een pagina voor een bedrijf of organistie kan maken.  

Hoe kan je snel naar onze Facebook pagina gaan? 

Als je in Facebook onze pagina leuk gevonden hebt, dan kan je snel naar onze pagina gaan door in 

de linker kolom van jouw startpagina op Pagina’s te klikken. Je ziet NKBV 50 Plus dan staan onder 

‘Pagina’s die ik leuk vind’.  

Je kan ook, bijv. als je geen Facebook profiel hebt, via onze website naar onze pagina gaan. 

Onderaan iedere pagina van de website zie je rechts ‘VOLG DE NKBV VIA’ staan. Klik daaronder 

op Facebook.  

Hoe kan je content toevoegen aan onze Facebook pagina? 

Let op: Mensen die onze Facebook pagina leuk vinden of volgen, krijgen geen melding als 

bezoekers content toevoegen. Kijk dus af en toe eens op het tabblad Community of er nieuwe 

berichten zijn. 

Content toevoegen kan via de startpagina van NKBV 50 

Plus en wel het berichtenvak onder de omslagfoto (bij 

‘Bericht maken'). Als je daar klikt, dan kan je daar jouw 

bericht schrijven. Dat kan zijn over een NKBV activiteit 

waaraan je hebt meegedaan, maar ook over een eigen 

activiteit die voor andere leden van onze sectie 

interessant kan zijn. In dat bericht kan je dus een 

hyperlink naar onze pagina zetten door @NKBV50Plus in 

het bericht te gebruiken (zie hierboven).  

Onder ‘Bericht maken’ staan enkele symbooltjes met 



hyperlinks. Als je een foto of video’s wilt uploaden naar onze pagina, klik dan eerst op Foto/video 

en selecteer de foto of video. Daarna kan je het bericht maken dat erbij hoort. Als je op de knop 

Plaatsen klikt, wordt het geplaatst op het tabblad Community. Op deze manier kan je maar 1 foto of 

video plaatsen.  

 

Hoe kan ik meer dan 1 foto delen? 

Als je meer dan 1 foto wilt delen via onze pagina, dan kan je (in je eigen Facebook profiel) een 

album maken met jouw foto’s. Dat doe je door naar je profielpagina te gaan: klik in de blauwe balk 

bovenin jouw Facebook pagina op jouw naam (als je de muis daarboven houdt, laat Facebook 

‘Profiel’ zien), dan op Foto’s en tenslotte op ‘+ Album maken’. Dan kan je de foto’s naar een album 

uploaden. Omdat onze pagina een openbare pagina is, moet je in het album nog wel aangeven dat 

iedereen de foto’s mag zien. Dat stel je in onder de beschrijving van het album door met de rechter 

muisknop te klikken op het symbooltje daar. Als je de muis gewoon boven dat symbooltje houdt, 

dan toont Facebook de betekenis ervan (vrienden, iedereen, …). 

 

 

 
 

 

 

Je kan dan de URL (het internet adres, dat je boven de pagina ziet staan en begint met 

https://www.facebook...) van dat album selecteren door erin te klikken; de URL moet dan blauw 

worden. Als dat niet gebeurt, tik dan Ctrl-A (druk op de Ctrl-toets, houd hem vast, druk op de A-

toets en laat ze samen los). Kopiëer dan de URL (met het menutje van de rechter muisknop of met 

Ctrl-C en plak het (ook weer met het menutje van de rechter muisknop of met Ctrl-V) in je bericht in 

het berichtenvak van onze startpagina. Facebook zet dan de (eerste paar) foto’s van dat album in 

het berichtenvak. De URL kan je dan verwijderen. Dan klik je op Plaatsen.  

 

 

https://www.facebook/


 
 

 

 

Kan ik ook eigen internet pagina’s delen? 

Op dezelfde manier als bij een fotoalbum in Facebook kan je in jouw bericht ook verwijzen naar 

een andere internet pagina, bijv. een pagina in Google foto’s of een pagina van een eigen website, 

of naar een bestand dat je naar internet geüpload hebt. Je kopiëert de URL van de pagina of van 

het bestand en plakt die in je bericht. Facebook zet dan een deel van de inhoud van die pagina, 

bijv. de eerste foto’s of het begin van de tekst, in het berichtenvak. Bij een bestand zet Facebook 

de naam van de internetpagina in het berichtenvak. In alle gevallen kan je dan de URL weer 

verwijderen voordat je op Plaatsen klikt. 

 

En tot slot: 

Let op: als je iets op onze Facebook pagina deelt, dan moet dit voldoen aan de wet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent met name dat als er op 

jouw foto’s mensen herkenbaar in beeld zijn, zij daarvoor aan jou toestemming gegeven 

moeten hebben.  

Wat op https://50plus.nkbv.nl/over-ons/heb-jij-content-voor-de-website staat over onze website, 

geldt ook voor onze Facebook pagina.  

 

 

https://50plus.nkbv.nl/over-ons/heb-jij-content-voor-de-website

