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1. Amnesty banners 
Als service aan de webmasters van de lokale groepensites biedt de internetgroep de mogelijkheid om een aantal 
banners te plaatsen. Dit zijn banners met een bijbehorende doorklikfunctie naar een locatie op de Amnesty NL 
website. Deze banners worden at random, afwisselend getoond. Het vernieuwen van een pagina of het selecteren 
van een andere pagina zorgt automatisch voor het tonen van een andere banner! 
De banners zijn er in twee formaten: 

 Breed:  480 x 60 pixels 
 Smal:   240 x 115 pixels 

Er is een installatie instructie beschikbaar voor Joomla en WordPress. De brede versies zijn meer geschikt voor 
Joomla en de smalle meer voor WordPress, maar andersom is ook wel mogelijk. 
Voor HTML is er een vereenvoudigde variant met één banner, die dus niet wisselt. 
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2. Huidige banners 
Hieronder de huidige aanwezig -brede 480 x 60- banners (oktober 2020). 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 
 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/actuele_banner.gif 

 (oude, bestaande naam gehouden) 
 
https://www.amnesty.nl/forms/aanmelden-spoedacties 
 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/spoedacties_banner.gif 
 
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes 
 

   
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/campagnes_banner.gif 
 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/aanmelden-actienetwerken 
 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/aanmelden_acties_banner.gif 
 
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie 
 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/educatie_banner.gif 
 
Oktober t/m december 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/write_for_rights_banner.gif 
 
Januari t/m maart 
https://www.amnesty.nl/steun-ons/collecte 
 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/collecte_banner.gif 
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Hieronder de huidige aanwezige -smalle 240 x 115- banners (november 2020). 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 
 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_banner.gif 

 (oude, bestaande naam gehouden) 
 
https://www.amnesty.nl/forms/aanmelden-spoedacties 
 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_spoedacties_banner.gif 
 
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes 
 

   
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_campagnes_banner.gif 
 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/aanmelden-actienetwerken 
 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_aanmelden_acties_banner.gif 
 
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie 
 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_educatie_banner.gif 
 
Oktober t/m december 
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https://www.amnesty.nl/write-for-rights 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_write_for_rights_banner.gif 
 
Januari t/m maart 
https://www.amnesty.nl/steun-ons/collecte 
 

  
 https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_collecte_banner.gif 
 

 

3. Instructie voor Joomla websites 
Voer onderstaande uit om de banners op een Joomla site te plaatsen. 

1. Log in als administrator op de beheer zijde van de website. 
2. Kies in het menu: Componenten | Advertenties | Categorieën 

 
3. Maak een nieuwe categorie:Titel = Actuele Acties. Klik op Opslaan & afsluiten 

 
4. Kies in het menu: Componenten | Advertenties | Adverteerders 
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5. Maak een nieuwe adverteerder: Naam = Actuele Acties 

 
6. Vul iets in achter Naam contactpersoon en E-mail contactpersoon 
7. Klik op: [Opslaan & sluiten] 
8. Kies in het menu: Componenten | Advertenties | Advertenties 

 
9. Kies:   Nieuw 
10. Vul de gegevens voor de nieuwe advertentie in: 
11. Naam:   Actuele Actie 
12. Categorie:   Actuele Acties 
13. Status:   Gepubliceerd 
14. Type:   Aangepast 
15. Aangepaste code, brede banners (480x60): 

<a href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/actuele_actie.php"  target="_blank"> 

<img src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/actuele_banner.php" alt="Actie banner" /> 

</a> 

Aangepaste code, smalle banners (240x115): 

<a href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_actie.php"  target="_blank"> 

<img src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_banner.php" alt="Actie 

banner" /> 

</a> 

16. Klik URL:   Niets invullen 
17. Rechts onder publicatie opties: 
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18. Kleven:   Nee 

 
19. Onder tabblad [Bannergegevens] invoeren: 

 
20. Totaal weergaven:  [x] Ongelimiteerd 
21. Adverteerder:  Actuele Acties 
22. Aankooptype:  Ongelimiteerd 
23. Volg weergave:  Nee 
24. Volg klikken:  Nee 
25. Klik op Opslaan & afsluiten 
26. Kies in het menu:  Extensies/Modules 
27. Kies:   Nieuw 
28. Kies:   Advertenties 

 
29. Gegevens: 
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30. Titel:   Actuele Acties 

 
31. Doel:   Openen in nieuw venster 
32. Aantal:   5 
33. Adverteerder:  Actuele Acties 
34. Categorie:   Actuele Acties 
35. Zoek op meta: Nee 
36. Willekeurig: Sticky, volgorde 
37. Toon titel:   Verberg 
38. Positie:   Selecteer template Protostar, positie footer 

   of bij template ai_lokaal_31, positie copyright 
39. Status:   GepubliceerdTabblad [Menutoewijzing]:  
40.  

 
41. Moduletoewijzing: Op alle pagina's 
42. Klik op [Opslaan & afsluiten] 

 

 



8 
 

Voorbeeld van de banners op site met template Protostar: 

 

 

Voorbeeld van de banners op een site met template ai_lokaal_31: 
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4. Instructie voor WordPress websites 
In WordPress wordt veel gebruik gemaakt van Widgets. Een Widget in WordPress is een element dat kan worden 
hergebruikt over meerdere pagina’s. Je kunt een Widget plaatsen in een “Widget Area”. Veel WordPress thema’s 
hebben meerdere “widget areas”. De bekendste widget area is meestal de Zijlbalk, maar veel thema’s hebben ook 
één of meerdere widget areas in de Footer. 

Zie ook:  https://www.wplounge.nl/beginners/widgets/#Wat-is-een-WordPress-widget  
  https://wordpress.org/support/article/wordpress-widgets/ 

De banners kunnen ook eenvoudig opgenomen worden via een Widget. 

Je vindt de Widgets via het het menu | Weergave | Widgets 

 

Van het bij AI veelgebruikte thema Benevolent Child ziet het Widget scherm er bijvoorbeeld als volgt uit: 

 

Aan de linkerkant staan de Beschikbare widgets. Aan de rechterkant zie je de “Widget area’s”, hier een “Zijbalk 
rechts” en de “Footer een” t/m “Footer vier”. In bovenstaande links zie je hoe je eenvoudig een Widget naar een 
“Widget area” kunt slepen. 
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Voor de Amnesty banners wordt eenvoudig de Widget “Eigen HTML” gebruikt.  
Sleep de Widget “Eigen HTML” naar één van de Widget Area’s. in het veld “Inhoud” moet de speciale HTML code 
opgegeven worden. Bijvoorbeeld: 

  

Widget Eigen HTML 

Titel: <geen> 

Inhoud: 

<a href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_actie.php"  
target="_blank"> 
<img src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_banner.php" width="240" 
hspace="28" vspace="15" align="absbottom" alt="Actie banner" /> 
</a> 

Hier is gekozen voor geen titel, maar dat is natuurlijk naar eigen inzicht. 
In de voorbeeld pagina hieronder vind je een aantal mogelijkheden voor het tonen van de banners. In de tabel 
verderop wordt aangegeven wat de bijbehorende code voor het veld “Inhoud” is. 

Standaard kent het thema Benevolent Child een footer met 4 (smalle) kolommen. Er wordt ook aangegeven hoe je 
dit bijvoorbeeld kunt aanpassen naar 3 of 2 kolommen. 
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Voorbeelden met Widgets in Zijbalk rechts en Footer in (standaard) 4 kolommen. 

 

Footer in 3 koloms: 

 

Footer in 2 koloms: 

 
 



12 
 

Zijbalk rechts – smalle banner – grijs blok 

 

Widget Eigen HTML 
Titel: <geen> 
Inhoud: 
<a 
href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banne
rs_smal/smal_actuele_actie.php"  target="_blank"> 
<img 
src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banner
s_smal/smal_actuele_banner.php" width="240" 
hspace="28" vspace="15" align="absbottom" alt="Actie 
banner" /> 
</a> 

Opmerking: hspace="28" vspace="15":  horizontaal en verticaal 
verschuiven in blok; 
align="absbottom": voorkomt extra ruimte onder 
plaatje 

Zijbalk rechts – smalle banner – gecombineerd in grijs blok 
Bijvoorbeeld gecombineerd met Amnesty Nieuws 

 
 

Widget Eigen HTML 
Titel: <geen> 
Inhoud: 
<ul> 
 <li><a 
href="https://www.amnesty.nl/nieuws/laatste-nieuws" 
target="_blank" rel="noopener">Laatste 
Nieuws</a></li> 
</ul> 
<a 
href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banne
rs_smal/smal_actuele_actie.php"  target="_blank"> 
<img 
src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banner
s_smal/smal_actuele_banner.php" width="240" 
hspace="28" vspace="5" alt="Actie banner" /> 
</a> 

Opmerking: hspace="28" vspace="5":  horizontaal en verticaal 
verschuiven; 
align="absbottom": voorkomt extra ruimte onder 
plaatje 

Zijbalk rechts – brede banner – losstaand 

 

Widget Eigen HTML 
Titel: <geen> 
Inhoud: 
<a 
href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banne
rs/actuele_actie.php"  target="_blank"> 
<img 
src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banner
s/actuele_banner.php" align="absbottom" alt="Actie 
banner" /> 
</a> 

Opmerking: align="absbottom": voorkomt grijs blokje onder image 
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Footer 4 – smalle banner – 4 koloms 
 

 
b.v footer 4 

 

Widget Eigen HTML 
Titel: <geen> 
Inhoud: 
<a 
href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/ba
nners_smal/smal_actuele_actie.php"  
target="_blank"> 
<img 
src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/ban
ners_smal/smal_actuele_banner.php" width="240" 
alt="Actie banner" /> 
</a> 

Opmerking: - 

Footer 3 – smalle banner – 3 koloms 
 

 
Om de footer te gebruiken voor 3 kolommen moet een kleine aanpassing in het Template aangebracht worden! 
WordPress menu | Weergave | Thema’s 

   
 [Customizer]     
 
 
 [Extra CSS] Na wijzigen [Publiceren] en [x] 
 
Opmerking: 
Dit zijn de instellingen voor Thema Benevolent Child! 
(nog niet uitgezocht of dit werkt voor andere Thema’s) 
padding: 10px verklein de zwarte bovenrand, boven de 
titels van Widgets; 
margin: 0 0 0 verklein de zware onderrand, onder de 
widgets; 
width: 33% verdeel de widgets in 3 kolommen. 

.footer-t { 
   padding: 10px 0 0; 
   margin: 0 0 0; 
} 
.site-footer .column { 
   width: 33%;  
} 

Widgets, b.v. footer 3 Widget Eigen HTML 
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Titel: <geen> 
Inhoud: 
<a 
href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/ba
nners/actuele_actie.php"  target="_blank"> 
<img 
src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/ban
ners/actuele_banner.php" alt="Actie banner" /> 
</a> 

Footer 1 – smalle banner – 2 koloms 
 

 
Om de footer te gebruiken voor 3 kolommen moet het een kleine aanpassing in het Template aangebracht 
worden! 
WordPress menu | Weergave | Thema’s 

   
 [Customizer]     
 
 
 [Extra CSS]  Na wijzigen [Publiceren] en [x] 
 
 
Opmerking: 
Dit zijn de instellingen voor Thema Benevolent Child! 
(nog niet uitgezocht of dit werkt voor andere Thema’s) 
padding: 10px verklein de zwarte bovenrand, boven de 
titels van Widgets; 
margin: 0 0 0 verklein de zware onderrand, onder de 
widgets; 
width: 50% verdeel de widgets in 2 kolommen. 

.footer-t { 
   padding: 10px 0 0; 
   margin: 0 0 0; 
} 
.site-footer .column { 
   width: 50%;  
} 

Widgets, b.v. footer 1 

 

Widget Eigen HTML 
Titel: <geen> 
Inhoud: 
<a 
href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/ba
nners/actuele_actie.php"  target="_blank"> 
<img 
src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/ban
ners/actuele_banner.php" width="480" alt="Actie 
banner" /> 
</a> 
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5. Instructie voor HTML websites 
 

Voer onderstaande uit om een banner op een HTML site te plaatsen. Hier worden de banners (helaas) niet 
afgewisseld, alleen de eerste banner wordt hiermee getoond. 

Op de gewenste positie(s) op de website de volgende code opnemen: 

Brede banner (480x60): 

 

<a href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/actuele_actie.html" target="_blank"> 
<img src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/actuele_banner.gif" alt="Actie 
banner"> 
</a> 

Smalle  banner (240x115): 

 

<a href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_actie.html" 
target="_blank"> 
<img src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_banner.gif" 
alt="Actie banner"> 
</a> 

 

 


