Badges op het groenforum
www.groenforum.nl

Doe als tulp, ga uit je bol
badge
Deze badge verdien je als je
een avatar upload. Aan dit
plaatje bij je profiel ben je
makkelijker herkenbaar voor de
andere forumleden.

Geen muurbloempje badge
Deze badge verdien je als een
eerste reactie hebt geplaatst.

Er geen gras over laten
groeien badge

Vlijtig Liesje badge

Bezige bij badge

Als een vis in het water
badge

Geen blad voor de mond
badge

Luis in de pels badge
Je hebt een bericht gemeld
waar sprake was van reclame,
ongewenst gedrag of een
bericht dat om een andere
reden de aandacht van een
moderator nodig heeft.
Bedankt! Samen houden we het
forum schoon en leuk!

Wie zaait zal oogsten badge
Je ontvangt deze badge als je
een eerste topic opent (vraag
stelt, ervaring deelt).

*nb. momenteel zit er nog een technisch
foutje in de toekenning van de badge.
Als je een nieuw topic aanmaakt
ontvang je deze badge ook.

De bloemetjes buiten zetten
badge

Op rozen zitten badge

Door de bomen het bos zien
badge

Bonsai badge
Je hebt een verslag van een
tuinproject (how-to) geschreven
op het forum en daarmee
andere forumleden
geïnspireerd.

De appel valt niet ver van de
boom badge
Je verdient deze badge als je
het forum onder de aandacht
brengt bij andere
tuinliefhebbers, deze mensen
zich aanmelden en minimaal 4
berichten plaatsten. Let op:
deze badge kan niet
automatisch worden toegekend.
Stuur ons een berichtje als een
nieuw lid via jou is binnen
gekomen, dan kennen we deze
badge aan jou toe!

Wedstrijdwinnaar badge
Je hebt een wedstrijd op het
forum gewonnen

Forumverbeteraar badge
Je hebt een suggestie voor
verbetering (techniek,
gebruiksvriendelijkheid) van het
forum aangedragen aan een
van de moderatoren!

Vlinders in je buik badge
Je verdient deze badge als je
gebruik maakt van de
forumfunctie 'abonneren op
berichten'. Met die functie krijg
je bij een nieuwe bericht
automatisch een mailtje, zodat
je weet dat er een nieuw bericht
is geplaatst.

Een boom opzetten badge

Appeltje voor de dorst badge
Je verdient deze badge als
andere leden jouw berichten
waarderen.

Lof oogsten badge

Appeltaart badge

Boomgaard badge

Wijze uil badge

Forummeeting badge
Je bent aanwezig geweest door
een (door leden
georganiseerde) forum
bijeenkomst. Je hebt een aantal
leden in het echt ontmoet.

Bemesten doet groeien en
bloeien badge
Geholpen met een activiteit op
het forum, bijvoorbeeld een
wedstrijd organiseren,
forumbijeenkomst organiseren,
teksten schrijven, etc.

Niets te verbloemen badge
Je hebt jezelf voorgesteld op
het forum. Andere forumleden
hebben je nu wat beter leren
kennen. Leuk om kennis te
maken!

Verstand komt met de jaren
badge
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