Welkom bij de Nikon Club Nederland

Beste clublid,
Wij heten jou welkom als nieuw lid van Nikon Club Nederland. In dit document vind je alle
informatie over jouw lidmaatschap.
Het secretariaat heeft jouw registratie inmiddels verwerkt. De clubpas zal zeer binnenkort
verzonden worden. Deze clubpas is belangrijk, want deze geeft jou -samen met het online
account- toegang tot zowel alle offline als online voordelen.

1. De Vereniging Nikon Club Nederland
2. Hoe werkt de registratie voor het online account?
3. Welke voordelen heb ik allemaal met het Lidmaatschap?

Let op belangrijk: Om op de hoogte te blijven van al het nieuws binnen de vereniging dien
je jezelf aan te melden voor onze nieuwsbrief, welke verschijnt in de maanden wanneer er
geen magazine verschijnt. Aanmelden met jouw naam, e-mailadres en club lidnummer kan
via: https://nieuwsbrief.nikon-club-nederland.nl
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De Vereniging Nikon Club Nederland
"Nikon Club Nederland werd als vereniging opgericht op 21 december 1987. De vereniging
bestaat uit fotografen en enthousiastelingen die het merk Nikon een warm hart toedragen.
De vereniging is onafhankelijk en heeft geen commerciële bijbedoelingen."
Het lidmaatschap van de vereniging is geldig vanaf de datum dat je lid bent geworden tot en
met 31 december van dat jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met één
kalenderjaar, tenzij je vóór 1 december van het actieve kalenderjaar opzegt.
De vereniging draait volledig -van bestuur tot en met alle andere functies- op vrijwilligers.
Het bestuur bestaat uit zeven bestuursleden met ieder één of meerdere portefeuilles.
Jaarlijks in januari/februari vindt de Algemene Leden Vergadering plaats waar het bestuur
verslag doet van het afgelopen jaar.
De verschillende functies of teams binnen de vereniging zijn te bereiken via onderstaande
e-mailadressen.
Functie of team

Emailadres

Voorzitter (Bestuur algemeen)

bestuur@nikon-club-nederland.nl

Secretaris (Administratie)

administratie@nikon-club-nederland.nl

Penningmeester

penningmeester@nikon-club-nederland.nl

Marketing

marketing@nikon-club-nederland.nl

Webshop

shop@nikon-club-nederland.nl

Activiteitenteam

activiteiten@nikon-club-nederland.nl

Bladredactie (Magazine)

bladredactie@nikon-club-nederland.nl

Webredactie (Website)

webredactie@nikon-club-nederland.nl

Technisch Beheer

technischbeheer@nikon-club-nederland.nl

Forumbeheer & Moderatoren

forumbeheer@nikon-club-nederland.nl

Facebook Moderatoren

facebookbeheer@nikon-club-nederland.nl

Let op belangrijk: Om op de hoogte te blijven van al het nieuws binnen de vereniging dien
je jezelf aan te melden voor onze nieuwsbrief, welke verschijnt in de maanden wanneer er
geen magazine verschijnt. Aanmelden met jouw naam, e-mailadres en club lidnummer kan
via: https://nieuwsbrief.nikon-club-nederland.nl
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Hoe werkt de registratie van het Online Account
Om volledig gebruik te kunnen maken van je Nikon Club Nederland lidmaatschap, is
registratie voor een online account noodzakelijk. Na deze registratie heb je toegang tot de
afgeschermde gedeeltes op onze website, webshop en het forum.
Al eerder een account via de website aangemaakt om jouw lidmaatschap te bestellen?
Mocht je al een account hebben aangemaakt om het lidmaatschap te bestellen, dan hoef je
alleen nog jouw profiel correct in te vullen. Klik hiervoor op:
https://forum.nikon-club-nederland.nl/ucp.php?i=164 en log indien nodig in met jouw eerder
aangemaakte account. Vul daarna de benodigde gegevens in om gebruik te kunnen maken
van al jouw voordelen online. De verplichte velden zijn: "Lidnummer, Postcode, Partner
Acties".
Nog geen account aangemaakt op onze website?
Mocht u zich niet via de webshop hebben aangemeld, volg dan onderstaande stappen.
1. Ga naar deze link: https://forum.nikon-club-nederland.nl/ucp.php?mode=register
2. klik op: "Ik ga akkoord met deze voorwaarden".
3. De volgende gegevens worden van jou gevraagd:
a. Gebruikersnaam: deze gebruikersnaam gebruik je om in te loggen op de
website, het forum en de webwinkel. Deze naam moet tussen de 3 en 25
tekens lang zijn en mag alleen letters en cijfers bevatten.
b. Wachtwoord: Dit is het wachtwoord dat je gebruikt in combinatie met jouw
gebruikersnaam. Het wachtwoord moet tussen 6 en 128 tekens lang zijn.
c. Lidnummer: dit nummer vind je terug op jouw clubpas. Zonder vermelding van
dit nummer, wordt je account niet omgezet naar een "Club account" en heb je
geen toegang tot het afgeschermde clubgedeelte op de website en het forum.
d. Postcode: het invullen van jouw postcode is van groot belang. Zonder
postcode wordt jouw account niet als een “Club account” geregistreerd.
e. Ervaringsniveau: geef in dit veld aan wat je niveau is. Zo weten andere
bezoekers hoe ze jouw foto's en overige bijdragen moeten interpreteren.
f. Foto: hier kun je aangeven, welke maximale breedte je wilt gebruiken bij het
bekijken van foto’s op het forum. 1920 pixels is de maximale waarde en ook
de standaard waarde.
g. Hoe heb je NCN gevonden? Op welke manier ben je in aanraking gekomen
met deze website?
h. Partner acties: als je dit veld aan zet, sta je toe dat jouw (naw-)gegevens aan
onze partners beschikbaar worden gesteld. Dat is nodig om in aanmerking te
komen voor kortingen en andere acties.
i. Foto's bewerken toestaan: hier geef je aan, dat je jouw mede-forumleden
toestaat om jouw foto`s op het forum te mogen bewerken en terugplaatsen op
het forum, om aan te geven wat er in hun ogen verbeterd kan worden.
j. Bevestigingscode: om geautomatiseerde registraties proberen te voorkomen,
vragen wij je de weergegeven tekst in het veld in te vullen.
4. Klik op "verzenden"
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Het activeren van jouw account duurt ongeveer tussen de 3-4 werkdagen. Dit is namelijk
een geheel handmatig proces, dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Zo kan het tijdens
vakanties iets langer duren. Zodra jouw Online Nikon Club lidmaatschap is geautoriseerd,
ontvang je daarvan een bevestiging per e-mail van. Let op: heb je geen e-mail ontvangen,
controleer je spambox! Geen mail ontvangen? Stuur dan een mail met jouw gegevens naar
het technisch beheer team via het mailadres: technischbeheer@nikon-club-nederland.nl.

Welke voordelen heb ik allemaal met het Lidmaatschap?
Hieronder leggen wij uit welke voordelen er binnen het lidmaatschap vallen:
1. Deelname aan door NCN georganiseerde activiteiten
Nikon Club Nederland is de afgelopen jaren sterk gegroeid en blijft sterk groeien. De toeloop
op door de club georganiseerde activiteiten groeit eveneens gestaag. Een aantal activiteiten
kan daarom alleen op inschrijving bezocht worden. Met de clubpas kan gecontroleerd
worden of alle deelnemers ook daadwerkelijk lid zijn en zich aangemeld hebben voor een
dergelijke activiteit. Informatie over activiteiten is te vinden op onze website.
Zie voor meer informatie:
https://nikon-club-nederland.nl/activiteiten/ Inschrijven voor deze activiteiten kan via de
webshop, middels jouw eigen account.
2. Mogelijkheden tot aan- & verkoop van fotoapparatuur via het NCN webforum
Op https://forum.nikon-club-nederland.nl vind je het Forum. Dit is een interactief
platform waarop leden onderling informatie uitwisselen, over tal van onderwerpen. Het
Forum is opgebouwd uit diverse onderdelen. Eén van die onderdelen is de rubriek
‘Gevraagd en Aangeboden’. Als clublid kun jij hier fotoapparatuur en aanverwante artikelen
aanschaffen of zelf te koop aanbieden.
Zie voor meer informatie:
https://forum.nikon-club-nederland.nl/viewforum.php?f=5

3. Korting op de verzekering van jouw foto-uitrusting via DSV Assurantiën
Clubleden die hun foto-uitrusting via NCN bij DSV Assurantiën willen verzekeren kunnen
een kopie van hun clubpas meesturen met de verzekeringspapieren en komen zo in
aanmerking voor een korting op het eigen risico en/of de premie.
Zie voor meer informatie:
https://forum.nikon-club-nederland.nl/viewtopic.php?f=111&t=63138#g
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4. Korting op aankopen bij onze retailpartners
Als clublid van de Nikon Club Nederland heb jij recht op korting bij diverse retailers. Met
deze retailers hebben wij een zogenaamd partner contract afgesloten, waardoor jij kunt
genieten van korting op bepaalde aankopen welke je doet. Deze partners staan met
bijbehorende kortingspercentages op ons forum vermeld.
Zie voor meer informatie:
https://forum.nikon-club-nederland.nl/viewtopic.php?f=111&t=63138

5. NCN artikelen
Zoals reeds onder punt 1 genoemd is het via de webshop mogelijk om deel te nemen aan
activiteiten. Maar in de webshop tref je ook NCN-gerelateerde artikelen aan welke je met
jouw persoonlijke NCN account kunt aanschaffen. Neem gerust eens een kijkje! De voorraad
artikelen wordt regelmatig ververst.
Zie voor meer informatie:
https://nikon-club-nederland.nl/webshop/

6. Abonnement op het full color NCN Magazine
Als lid ontvang je kosteloos vier keer per jaar het full color NCN Magazine. Hierin staan
afwisselende reportages, maar ook tips & trics, nieuwtjes & reviews. Daarnaast delen
bekende professionele fotografen hun inzichten en werkwijzen.
Ben je lid geworden voordat de eerste uitgave van het magazine is verschenen (Maart), dan
krijg je deze automatisch via de drukker toegezonden. Ben je lid geworden nadat er al
magazines zijn verschenen, dan worden deze tezamen met de clubpas toegezonden, zolang
de voorraad strekt.
Het NCN magazine verschijnt ieder jaar in de maanden:
●
●
●
●

Maart
Juni
September
December
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