
INSTRUCTIEHANDLEIDING 
Shine Social Club 
 

Raak bekend met de functies en leer de app te gebruiken zoals u zelf 
wilt. Zorg voor een internetverbinding via een wifi-netwerk of een 
mobiele data voorziening.  
 
De app openen en een profiel aanmaken 
 
1. U kunt inloggen in de Shine Social Club app via (Facebook), zodat 
we kunnen verifiëren dat u een echte gebruiker bent. Maar als u geen 
Facebook heeft of dit liever niet wilt kunt u ook doorgaan zonder 
Facebook met de knop (NORMAAL). Voor het zien van informatie over 
de keuzes kunt u in het scherm op het vraagteken drukken waaronder 
staat (Help Me).  
 

 



2. Vervolgens wordt gevraagd om de algemene voorwaarden te 
accepteren, dit is nodig om de app te kunnen gebruiken. Als u dit rustig 
wilt doorlezen kunt u dit eventueel doen op de website. Tevens maakt de 
app gebruik van de locatievoorziening van uw telefoon, zo kunt u 
vrienden of buurtgenoten zien op de kaart en kijken welke activiteiten er 
in de buurt zijn. Als u hiermee akkoord gaat druk op (Toestaan) of (OK).  
 
3. Voor het hebben van een compleet profiel verzoeken we u om een 
profielfoto toe te voegen. Dit kan door een bestaande foto van Facebook 
te kiezen via (Facebook) of door een foto te kiezen van de fotos op uw 
mobiele toestel (telefoon of tablet) via (Fotogallerij). Ook kan het handig 
zijn om uw e-mailadres in te vullen en te bevestigen door op de link te 
drukken. In het geval u uw wachtwoord niet meer kunt herinneren kunt u 
toch weer bij uw profiel en een nieuw wachtwoord instellen. 
  
4. Het beheren van uw persoonlijke profiel kunt u doen via uw eigen 
profielfoto rechtsboven. Hier kunt u foto's toevoegen (Mijn Foto's), uw 
interesses en hobby’s bijwerken (Mijn Interesses), of de beschrijving op 
uw profiel aanpassen (Mijn Profiel). De overige functies zullen later in 
de handleiding worden besproken. 
 
De Kaart 
  

De kaart laat gebaseerd op uw huidige locatie alles zien wat u in uw 
omgeving kunt doen. Dit is onder te verdelen in 3 categorieën: (Groen) 
Gebruikers met voorgestelde activiteit, (Blauw) Gebruikers zonder 
voorgestelde activiteit, en (Rood) Evenementen.  
 
1. Gebruikers — Door te drukken op een gebruiker kunt u zien waar een 
gebruiker zich bevindt. Een kort overzicht van de gebruiker verschijnt, 
als u hierop drukt kunt u het volledige profiel bekijken van deze 
gebruiker. Een bericht kan worden verstuurd door naar beneden te gaan 
en op bericht gebruiker te drukken.  



 
Evenementen — deze kunnen worden geopend door op het rode icoon 
te drukken en vervolgens verschijnt de activiteit, datum, locatie en tijd. 
Door te drukken de informatie kunt u de details zien. 

 
 
2. Met gebruik van de locatievoorziening kunt u ook aangeven waar u 
zich bevindt. Uiteraard is voor de veiligheid er wel een kleine afwijking 
ingebouwd zodat het niet 100% nauwkeurig is. Om zelf aan te geven als 
u iets wilt doen kunt u op uw profielfoto drukken rechtsboven in en naar 
Mijn Status gaan, zo kunt u aangeven wat u wilt doen. Dit zal dan 
worden aangegeven als een voorgestelde activiteit voor andere 
gebruikers zodat ze als ze dit ook leuk vinden het misschien wel met u 
samen kunnen gaan doen. 
  
Berichten 
  



De berichten functie is ingebouwd zodat u op een veilige manier kunt 
communiceren met andere gebruikers, zonder uw telefoonnummer weg 
te geven aan anderen. Dit kunt u altijd later doen als u een persoon 
beter leert kennen. 
 
1. Hier kunt u uw ontvangen berichten bekijken en de berichten die u 
heeft gestuurd. Zodra u met iemand in contact wilt komen kunt u hier 
een berichtje sturen. 

 
 
Zelf creëren 
  

Naast het meedoen aan evenementen kunt u ook zelf een evenement 
toevoegen, dit kan van alles zijn zoals een dagje naar Volendam, of een 
wekelijkse schaakclub waarvoor je mensen in de omgeving graag wilt 
uitnodigen.  
 



1. Druk rechtsboven op uw profielfoto en daarna op Creeër Evenement. 
Na het invullen van de benodigde informatie kunt u op opslaan drukken 
voor het aanmaken van het evenement of op sluiten voor het annuleren 
hiervan. 
  
2. Druk rechtsboven op uw profielfoto en daarna op Bekenden 
Uitnodigen als u uw huidige vrienden, familie, kennissen en andere 
mensen wilt uitnodigen. Vervolgens verschijnt er een menu waaruit u 
kunt selecteren hoe u iemand wilt uitnodigen. Dit kan zijn via Email, 
WhatsApp, Facebook, of een andere app. Vervolgens verschijnt er een 
uitnodiging voor Shine Social Club, als u wilt kunt u dit aanpassen naar 
een eigen boodschap. Tip, let wel op dat de link blijft staan (dit is de link: 
https://links.shinesocial.club/download) zo kan de ontvanger de app op 
een gemakkelijke manier vinden en downloaden.  

 

Als u nog steeds vragen hebt of er niet helemaal uitkomt kunt u 

contact met ons opnemen via: 

 www.shinesocial.club.  

http://www.shinesocial.club/

