Informatie Maand van de Geschiedenis 2012
Data
Maand van de Geschiedenis
Nacht van de Geschiedenis
Deadline inschrijving krant
Deadline aanvraag promotiemateriaal

1 tot en met 31 oktober
27 oktober
6 augustus
3 september

Doel
Een breed publiek kennis laten maken met Nederlandse geschiedenis, met een focus op het
thema Arm & Rijk.
Publieksdoelgroepen
• Gezinnen met kinderen
• Geschiedenisliefhebbers
• Cultuurliefhebbers
• Leerlingen van primair en voortgezet onderwijs met een zwaartepunt op groep 7 & 8
PO en Klas 1 & 2 VO.
Projectdoelgroepen
• Culturele instellingen, zoals musea, archieven, bibliotheken, historische verenigingen,
archeologische diensten, monumenten, boekhandels, theatergezelschappen,
filmhuizen enz.
• Media, voornamelijk historische en culturele media
• Organisaties die een raakvlak hebben met het thema Arm & Rijk, zoals banken,
loterijen, voedselbank enz.

Veel gestelde vragen Maand van de Geschiedenis
Wat kost deelname aan de Maand van de Geschiedenis?
Deelname is gratis.
Tot wanneer kan ik me inschrijven?
Inschrijven kan t/m 6 augustus 2012 voor een mogelijke vermelding in de programmakrant
van de Maand van de Geschiedenis. Daarna is inschrijven ook nog mogelijk. De vermelding
staat dan op de website en wordt meegenomen in de mediacampagne.
Wat zijn de voorwaarden van deelname?
• Organiseer een activiteit rondom Nederlandse geschiedenis van Arm & Rijk
• Zorg dat de activiteit toegankelijk is voor publiek
• Meld de activiteit aan op www.maandvandegeschiedenis.nl
• Communiceer je activiteit als onderdeel van de Maand van de Geschiedenis (op je
website, drukwerk, agenda enz.)
Welke voordelen heeft deelname?
• Vermelding van je activiteit op www.maandvandegeschiedenis.nl met een eigen
pagina
• Je activiteit wordt meegenomen in de grote landelijke mediacampagne
• Je activiteit wordt meegenomen in de regionale en lokale mediacampagne
• Je ontvangt gratis promotiemateriaal (o.a. posters, vlag, programmakranten)
• Er wordt meegedacht over samenwerkingsverbanden
• Er wordt meegedacht over en suggesties gedaan voor aansluiting bij het thema Arm
& Rijk
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•
•

Er wordt meegedacht over publieks- en mediabereik voor je activiteit
Een mogelijke vermelding in de programmakrant van de Maand van de
Geschiedenis

Aanmelden voor de Maand van de Geschiedenis
Voor alle vragen over aanmelden kun je contact opnemen met het projectteam van de
Maand van de Geschiedenis. Je bereikt hen via maand@openluchtmuseum.nl of 0619770322.
Hieronder veel gestelde vragen over het aanmelden via www.maandvandegeschiedenis.nl
Waar kan ik me aanmelden voor de Maand van de Geschiedenis?
Op www.maandvandegeschiedenis.nl. Maak als eerste stap een profiel aan, daarna kun je
activiteiten invoeren.
Hoe maak ik een profiel aan?
Op de homepagina van www.maandvandegeschiedenis.nl vind je rechtsboven de knop
‘inschrijven’. Je krijgt automatisch een formulier. Hier vul je o.a. je e-mailadres en gewenste
wachtwoord in. Je ontvangt na het inschrijven een e-mail met daarin je e-mailadres en het
door jou gekozen wachtwoord. Met deze kun je voortaan inloggen op
www.maandvandegeschiedenis.nl.
Inloggen via facebook
Heb je een facebookaccount, dan kun je ook inloggen met je facebookaccount. Klik
rechtsboven op ‘inschrijven’ of op ‘log in’ en klik in het scherm op ‘Inloggen via facebook’.
Ik heb nog mijn inloggegevens van vorig jaar, kan ik daar ook mee inloggen?
Ja dat kan, ga hiervoor naar de knop rechtsboven ‘log in’. Hier klik je op ‘Gebruik mijn profiel
van een andere site om in te loggen’. Klik vervolgens op ‘INNL.nl’. Je komt dan automatisch
op een andere pagina uit, waar je je e-mailadres en wachtwoord kunt invullen. Zodra je dat
hebt gedaan kom je weer op www.maandvandegeschiedenis.nl uit en ben je ingelogd.
Ik ben mijn e-mailadres vergeten, wat nu?
Wanneer je niet meer weet welk e-mailadres je gebruikt hebt, kun je een mail sturen naar
maand@openluchtmuseum.nl. Het projectteam van de Maand van de Geschiedenis kan
dan proberen te achterhalen met welk e-mailadres je je hebt ingeschreven en bericht je hier
z.s.m. over.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?
Als je je wachtwoord vergeten bent, klik dan in het inlogscherm op het linkje ‘Maak een
nieuw wachtwoord’. Je vult vervolgens je e-mailadres in en krijgt een e-mail toegestuurd. In
de e-mail zit een link, als je daar op klikt kom je op een scherm waar je je nieuwe
wachtwoord kunt aanmaken.
Het lukt me niet om te registreren/in te loggen/een activiteit aan te melden, wat moet ik
doen?
Stuur een e-mail naar maand@openluchtmuseum.nl met je naam, de naam van je
organisatie en je telefoonnummer en dan word je zo spoedig mogelijk gebeld. Of bel met 0619770322.
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Ik heb een profiel en ben ingelogd, hoe meld ik nu mijn evenement aan?
Controleer of je bent ingelogd: links boven zie je je inlognaam staan en daarnaast een menu
in rode letters. Als je met je cursor op ‘bijdragen’ staat, klik je op ‘voeg een evenement toe’.
Vervolgens verschijnt er een scherm, waar je de informatie over jouw activiteit kunt
toevoegen. Maak de tekst zo compleet en aansprekend mogelijk, immers dit is de tekst die
op de website verschijnt en door bezoekers van de website wordt gelezen.
Je loopt het hele menu door en na het invullen verschijn je op de pagina die je hebt
aangemaakt. Hier kan je eventueel nog aanpassingen doorvoeren, klik daarvoor op
‘bewerk’. Sla de url op, mocht je later nog aanpassingen willen doorvoeren dan kan je altijd
naar de url toe en als je inlogt kun je de pagina bewerken.
Op de pagina www.maandvandegeschiedenis.nl/doemee vind je meer hulp en uitleg voor
het aanmaken van je activiteit.
Ik wil graag de nieuwsbrief van de Maand van de Geschiedenis ontvangen, hoe kan ik me
aanmelden?
Stuur een mail naar maand@openluchtmuseum.nl. Meld in de mail je naam, organisatie en
e-mailadres en zet erbij dat je graag lid wilt worden van de nieuwsbrief van de Maand van
de Geschiedenis.

Moeilijke vragen?
Stuur een e-mail naar maand@openluchtmuseum.nl. Zet daarin je naam, de naam van je
organisatie en je telefoonnummer en een duidelijke omschrijving van je vraag. Er wordt zo
spoedig mogelijk contact met je opgenomen. Of bel met 06-19770322.
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