
In de huidige multimediawereld is een website, ook voor doopsgezinde gemeenten en 
organisaties, van groot belang. Maar niet elke organisatie heeft de middelen en/of de 
kennis om hier serieus werk van te maken. Bovendien is het zonde als alle doopsgezinde 
organisaties onafhankelijk van elkaar te werk gaan, dat brengt onnodig veel tijds(inzet) 
en kosten met zich mee.  
 
Daarom heeft de ADS, in samenwerking met Ligare Weboplossingen, een systeem ontwikkeld 
waarmee elke doopsgezinde gemeente of organisatie, groot of klein, tegen beperkte kosten over 
een eigen website kan beschikken. Een website met een professioneel vormgegeven basisformat, 
dat naar eigen smaak en voorkeur is in te richten is. Waarop nieuws, agendaberichten en publica-
ties met één klik worden gedeeld, en waar zowel digitale beginners als ervaren wizzkids mee aan 
de slag kunnen. Met een professionele helpdesk op de achtergrond. En een website waarbij re-
gelmatig nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd, zonder extra kosten. Een website met 
meerwaarde. Sluit dus ook uw gemeente of organisatie aan op het Doopsgezind Web. In dit docu-
ment vindt u informatie en tarieven over onze websites. 

Doopsgezind web 



Wat u en andere bezoekers zien, wanneer ze op uw website zijn, dat noemen we ge-
makshalve de ‘voorkant’ van uw site.  
 
Voor deze voorkant is een format ontwikkeld dat u naar eigen smaak en behoefte in kunt richten. 
Er zijn diverse frisse steunkleuren beschikbaar en ook de indeling van homepage en keuzemenu 
zijn site-afhankelijk in te richten. Hetzelfde geldt uiteraard voor tekst en foto’s die u op de websi-
te wilt hebben.  

‘Voorkant’ 

Het beheerdersgedeelte van de website, afgeschermd met een wachtwoord, is het CMS, 
het Content Management System. Dit gedeelte noemen we de ‘achterkant’.  
 
Deze achterkant hebben we zo ingericht, dat de website eenvoudig te beheren is. Geen ingewik-
kelde codes of halsbrekende digitale toeren, maar eenvoudige knoppenmenu’s en invulvelden die 
niet gek veel anders werken dan een programma als Word. Voor meer ervaren CMS-gebruikers 
zijn er extra opties zichtbaar.  
 
De innovatie en de voordelen van ons systeem zitten aan de achterkant. Zo is het mogelijk om 
met 1 klik nieuws– en agendaberichten van andere sites over te nemen. Andersom is ook moge-
lijk. Door de optie ‘delen’ aan te vinken deelt u uw berichten met het Doopsgezind Web en kun-
nen andere sites uw informatie overnemen. Ook kunt u zich abonneren op ‘berichtgroepen’. Een 
voorbeeld: wanneer u een ‘abonnement’ neemt op de groep Doopsgezind NL, verschijnt het nieu-
we blad na publicatie automatisch op uw site.   

‘Achterkant’ 

Er wordt continue gewerkt aan nieuwe functies die van nut zijn voor onze websites.  

 
Zo is onlangs de mogelijkheid toegevoegd om berichten bij plaatsing ook direct te delen op Face-
book. Verder wordt er gewerkt aan een nieuwsbrief-module. Daarmee kunt u in tien minuten 
vanuit uw site een digitale nieuwsbrief samenstellen en verzenden.  
 
Ook wordt er gewerkt aan een Intranetgedeelte waarop alle besloten informatie, van financiën 
tot ledenadministratie, aan elkaar wordt gekoppeld en toegankelijk wordt gemaakt. Denk verder 
aan opties als een beeldbank en gedeeld documentenbeheer.  

 

Nieuwe functies 



Basiswebsite alles-in-één       € 225,- per jaar* 
Voor dit bedrag krijgt u een ‘standaard’ website, waarop alle algemene functies beschikbaar zijn. 
Te denken valt aan nieuws, agenda, publicaties, et cetera. Hierbij wordt uitgegaan van het stan-
daardontwerp, gelijk aan dat van onder meer doopsgezind.nl, waarop naar eigen smaak en wen-
sen variaties mogelijk zijn in onder meer kleur en keuzemenu. Voor wensen en eisen die buiten 
de standaard mogelijkheden vallen, kan tegen meerkosten maatwerk worden geleverd. Het ge-
noemde bedrag is inclusief domeinnaam eindigend op .doopsgezind.nl, budget e-mail pakket (5 
aliassen en 5 pops), helpdesk, CMS-uitleg en inrichting van de nieuwe site. 
 
Met het CMS kunt u het volgende zelfstandig beheren: 
- Communicatie: Gewone pagina's, Agenda, Nieuws, Nieuws en Agenda overnemen van an-    
   dere sites, Nieuws publiceren op andere site (indien geautoriseerd), Fotoalbums, Preken,  
   gemeenteblad, Kerkdiensten, Tekst van de week 
- Vormgeving: Instellen kleuren van het menu 
- Beeld en geluid: Luisterdiensten, Kijkdiensten 
- Centraal beschikbaar: Doopsgezind NU, Doopsgezind NL, Leeftocht 
- Modules: Ontmoetingsplein 
 
U kunt bij de Helpdesk van Ligare Weboplossingen terecht voor al uw vragen en ondersteuning. 
Ligare streeft er naar om uiterlijk binnen 3 dagen te reageren. Ook zijn er online stap-voor-stap 
instructievideo’s beschikbaar.  
 
NB Op de kosten van de site geldt een staffelkorting. Naarmate er meerdere gemeenten en orga-
nisaties via de ADS een site afnemen, daalt de prijs per site. Mochten de kosten te hoog zijn voor 
uw gemeente, dan kunt u een ‘light’ versie van de site afnemen, met een beperkt aantal functio-
naliteiten, à € 100,- per jaar. Informeer naar de mogelijkheden. 

 
Extra opties 
Domeinnaam eindigend op .nl        €    10,-  
Idem + max. 100 pop– en 10 imap-mailadressen    €    20,- 
Idem + 30 gb serverruimte        €    30,- 
Idem + 40 gb serverruimte        €    40,- 

 
Verhuizing site  vanaf ‘oude’ ADS-sites     €     0,-  
Verhuizing site  vanaf niet-ADS-site      € 100,- eenmalig 
Maatwerk: sitespecifieke wensen / functionaliteiten   € 60,-/uur 

 
*Alle genoemde tarieven zijn per jaar en excl. 21% btw. Facturering vindt plaats via de ADS, tenzij anders 
afgesproken. Voor doopsgezinde gemeenten aangesloten bij de ADS, komen er géén btw-kosten bij. Deze 
neemt de ADS voor haar rekening. 

Tarieven 


