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Het inlogscherm

Als u mijnlbm.nl intypt in uw webbrowser zult u het volgende scherm zien:

Inloggen
Op dit scherm vult u uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord in op de hiervoor
bestemde velden. Uw wachtwoord ontvangt u in eerste instantie van het LBM maar kunt u
daarna zelf wijzigen. Let op: wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

Ingelogd blijven

Als u dit aanvinkt worden uw inloggevens bewaard als u de pagina verlaat. Bij een volgend
bezoek hoeft u niet opnieuw uw inloggegevens in te vullen.

Wachtwoord vergeten

Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan hier. Er zal gevraagd worden om uw e-mailadres
in te voeren. U krijgt dan een e-mail met een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
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Er wordt dan de volgende mail naar u verstuurd:

Let op: Heeft u binnen enkele minuten nog geen mail in uw inbox ontvangen, check dan
ook even uw spam. Het kan zijn dat de mail daar terecht is gekomen.

Klik dan op de knop Nieuw wachtwoord.
U wordt dan doorverwezen naar een nieuwe pagina waar u uw e-mailadres dient in te
vullen, samen met een nieuw wachtwoord. Het wachtwoord dient ter bevestiging twee keer
te worden ingevuld.
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Wachtwoordeisen
Het kan zo zijn dat u deze melding krijgt na het invullen van uw nieuwe wachtwoord:

Als u een nieuw wachtwoord instelt, zijn er bepaalde eisen waaraan u moet voldoen.
- Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters lang zijn.
- Uw wachtwoord moet minstens één hoofdletter en één kleine letter bevatten
- Uw wachtwoord moet minstens één letter en één cijfer bevatten

Klik vervolgens op Nieuw wachtwoord opslaan en u kunt vervolgens op mijnlbm.nl inloggen
met het nieuwe wachtwoord.
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Het startscherm
Bent u ingelogd, dan krijgt u dit scherm te zien:

Uw gegevens

De naam van de actieve gebruiker staat rechtsboven. In de voorbeelden in deze handleiding
staat hier: Test gebruiker. In uw geval zal hier beheerder staan of uw eigen naam indien u
dit al gewijzigd heeft. Klikt u op de naam dan krijgt u het volgende dropdown-menu te zien:

Hier krijgt u de optie om uw gegevens te bewerken en in te zien (Gegevens gebruiker) of om
uit te loggen (Uitloggen).
Uw gegevens wijzigen

Klikt u op Gegevens gebruiker, dan krijgt u dit scherm te zien:
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Hier kunt u:
- Uw naam wijzigen. Deze kunt u dan invullen in het balkje achter Naam.
- Uw e-mailadres wijzigen. Deze kunt u dan invullen in het balkje achter E-mailadres.
- Uw wachtwoord wijzigen. Dit dient u tweemaal in te vullen (een tweede keer ter
bevestiging). Zie wachtwoordeisen voor de eisen waaraan een wachtwoord moet
voldoen.
Heeft u uw wijzigingen gedaan klik dan op Opslaan zodat deze niet verloren gaan. Heeft u
geen wijzigingen gemaakt? Dan klikt u gewoon op Ga terug.
Uitloggen
Hiermee logt u uit bij uw LBM account. Dit is verstandig als u Mijn LBM gebruikt op een
publiek of gedeeld computersysteem.
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Algemene informatie en Downloads

Terug op het startscherm staan er onder Algemene informatie en Downloads, enkele links
(in het blauw). Deze informatie kan in de toekomst verder uitgebreid worden.
Website Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Klikt u hier, dan wordt u doorverwezen naar de website van LBM. Deze zal in een nieuw
tabblad in uw browser worden geopend.
Adressenlijst vereniging als CSV bestand
Klikt u hier, dan wordt de adressenlijst van uw vereniging automatisch op uw PC
gedownload. En zult u dit linksonder in uw browser zien verschijnen:

Dit is een CSV-bestand, dit kan geopend worden met een spreadsheetprogramma zoals
Excel.
Privacyverklaring
Klikt u hier dan wordt in een nieuw tabblad de privacy verklaring van mijnlbm.nl geopend.
Hierin staat hoe LBM omgaat met de gegevens die in dit systeem ingevuld worden.
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Leden
Klikt u op het tabje Leden, dan zult u een lijst zien met alle leden in de vereniging:

Lid toevoegen

Met de groene knop Nieuw lid kunt u een nieuw lid toevoegen.

Onder Nieuw lid toevoegen wordt dit stap voor stap besproken.

Lid wijzigen of verwijderen

In deze lijst kunt u ook nog kiezen om de gegevens van het desbetreffende lid:
te wijzigen
Klikt u hierop dan zal u doorverwezen worden naar de pagina om de gegevens van het lid te
wijzigen. Vergelijkbaar met de pagina die u te zien krijgt als u een nieuw lid wilt toevoegen
alleen zijn hier de gegevens al ingevuld en kunt u ze wijzigen.
Hoe u gegevens voor een lid wijzigt of toevoegt kunt u lezen onder het kopje Lid bewerken.

te verwijderen
Wilt u een lid verwijderen, dan zult u dit scherm te zien krijgen:
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Hierin wordt gevraagd of u het zeker weet dat u het lid wilt verwijderen. Ook worden
verschillende opties getoond die worden besproken onder het kopje Lid verwijderen.
Weet u het zeker klik dan op Doorgaan.
Wilt u het veld toch behouden, dan klikt u op Annuleren.

Lijst exporteren

Hiermee kunt u de ledenlijst als een CSV bestand downloaden op uw computer (dit kan
geopend worden met bijv. Microsoft Excel). Dit werkt op dezelfde manier als de
adressenlijst wat besproken is onder het kopje Algemene informatie en Downloads.

Leden filteren

Bent u op zoek naar een specifiek lid van de vereniging? Dan kunt u in het balkje met zoeken
de naam van deze persoon intypen. Deze zal dan in de lijst verschijnen.
Wilt u alleen een bepaald soort leden weergeven? Klik dan op het vak waarin staat: Alle
leden. Hier krijgt u een lijst te zien van alle soorten leden in de vereniging. U klikt hierbij op
het soort lid waarnaar u op zoek bent.
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Alle filters die u toepast worden bewaard totdat u op Reset klikt.
Dus als u bij het zoeken verschillende velden heeft ingevuld en u bent klaar met zoeken of u
wilt een nieuwe zoekopdracht starten, dan klikt u op:

Doet u dit, dan zullen alle velden worden leeggemaakt, en zal de volledige ledenlijst getoond
worden.

Op tags filteren

Hierbij kunt u uw leden filteren op de verschillende tags die u ze kunt meegeven.
Het toevoegen van Tags zal besproken worden in het hoofdstuk Beheer.

Als u op deze balk klikt zult u ook weer een dropdown-menu te zien krijgen met de
verschillende tag velden en tags. Zoekt u bijvoorbeeld een lid met de tag Activiteiten, dan
klikt u in dit menu op Activiteiten.
Alle leden met deze tags zullen dan als zoekresultaten in de lijst verschijnen.

Met selectie…

Deze optie zal worden besproken onder het kopje Tags beheren in de ledenlijst.
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Nieuw lid toevoegen
Om een nieuw lid toe te voegen klikt u op de groene knop:
Dan zult u het volgende scherm zien:

Hier kunt u alle gegevens van het nieuwe lid invullen in de daarvoor bestemde vakjes.

Foto uploaden

Als u hier klikt kunt u een foto van het desbetreffende lid uploaden.
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Klik als eerste op Kies een foto. U kunt dan in uw documenten de juiste foto selecteren door
hier dubbel op te klikken óf eenmalig op de foto te klikken en vervolgens op de knop
Openen klikken.

Let op: De foto moet minstens 400 bij 400 pixels groot zijn.
Dit kunt u controleren door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken en
eigenschappen te selecteren. Ga daarna naar het tabblad Details. Er zal dan een lijst
verschijnen met eigenschappen van de afbeelding, waaronder de afmetingen.
13

Nadat u uw foto heeft geselecteerd krijgt u de optie op deze bij te snijden. Deze moet
namelijk binnen een vierkant met gelijke zijden kunnen passen.
Ook hier moet u zich houden aan een minimum van 400 x 400 pixels.
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Alles binnen de blauwe lijnen zal op de ledenfoto te zien zijn. Alles daarbuiten niet. Dit kunt
u eenvoudig aanpassen door met uw muis op de blauwe lijnen te klikken en te slepen. U
kunt ook scrollen om in of uit te zoomen op de foto. Het opgelichte gedeelte zal dus de
uiteindelijke uitsnede van de foto weergeven.
Klikt u daarna op Doorgaan, dan wordt uw foto geüpload.
Extern ID

Heeft het lid al een nummer in een ander ledenadministratiesysteem? Dan vult u dat hier in. Zo kunt
u ook in het andere systeem dit lid makkelijk terugvinden.

Geboortedatum
Hierbij kunt u zowel handmatig de geboortedatum invullen (in dit voorbeeld: 17-01-1992, 17 januari
1992) als de datum selecteren door op het icoontje rechts van het invulvak te klikken. Hierbij
selecteert u eerst het jaar dan de maand en dan de dag.

15

Lidmaatschap

Net als bij de geboortedatum kunt u  bij het lidmaatschap de verschillende data op twee
manieren instellen:
handmatig invullen (dd-mm-jjjj) of de datum selecteren door op het icoontje rechts van het
invulvak te klikken. Hierbij selecteert u eerst het jaar dan de maand en dan de dag.
Daarna kunt u kiezen tussen Spelend lid of Ondersteunend lid. Een spelend lid bespeelt
binnen de vereniging een instrument. Een ondersteunend lid helpt de vereniging
bijvoorbeeld bij het organiseren of bijhouden van financiën maar speelt zelf geen
instrument.
Zie Lid verwijderen om te zien hoe u een lid kan registreren als oud lid, of aan kunt geven
dat een lid overleden is.
Bij de invulvakken met rechts een pijltje naar beneden dient u een keuze te maken uit de
vooraf vastgestelde opties.
Diploma

Bij diploma kunt u kiezen uit één van de vijf bovenstaande opties door erop te klikken.
U hoeft hierbij alleen maar het hoogst behaalde diploma in te voeren.
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Instrumenten
Hier kunt u aangeven welke instrumenten iemand kan bespelen.
Als u in het vak instrumenten klikt krijgt u meteen een overzicht van alle beschikbare
instrumenten. Ook kunt u beginnen met het typen van het desbetreffende instrument. Deze
zal dan ook na het typen van enkele letters,  vanzelf in de lijst verschijnen
Een instrument toevoegen doet u door erop te klikken. Dit instrument komt dan in een grijs
rechthoekje in de invulbalk te staan.
Wilt u een instrument verwijderen, dan klikt u op het kruisje links naar het instrument, dan
zal deze uit de invulbalk verdwijnen.

Identiteitsbewijs
Kies hier wat voor een identiteitsbewijs het lid heeft. Dit kan zowel een Paspoort,
Identiteitskaart als Rijbewijs zijn.
Ook hier is de geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs op twee manieren te selecteren:
Door op het kalender-icoontje te klikken en zelf de datum te selecteren, of door deze zelf in
te vullen (dd-mm-jjjj).
Denk er hierbij ook aan om het Documentnummer en Land van afgifte in te vullen.
Achtergrond en Notities beheerder

Het veld achtergrond is bedoeld voor alle extra informatie die voor het lid van toepassing
zijn maar niet via de overige velden of tags ingevuld kunnen worden. Dit wordt getoond bij
het overzicht van dit lid.
De notities voor de beheerder zullen alléén zichtbaar zijn voor de beheerder. Deze zullen
dan ook niet getoond worden in het ledenoverzicht.
Om een beeld te geven van wat hier kan staan, is hier een voorbeeld:
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Wijzigingen opslaan/Annuleren

Heeft u alles ingevuld? Klik dan op Opslaan.
Heeft u zich bedacht en wilt u dit lid niet toevoegen? Klik dan op Annuleren.
Let op: klikt u op Annuleren dan worden de ingevulde gegevens verwijderd.
Als u op Opslaan klikt zult u direct doorverwezen worden naar de pagina van het zojuist
toegevoegde lid, deze kan er dan zo uit zien:
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Lid bewerken

U kunt ten alle tijden de gegevens van uw leden wijzigen. Hiervoor klikt u op Gegevens
bewerken, bovenaan de pagina van het lid, of op:
Naast het desbetreffende lid in de ledenlijst.
U zult dan op een pagina terechtkomen die er hetzelfde uit ziet als die van het toevoegen
van een nieuw lid, alleen zullen er hier al gegevens ingevuld zijn.
Het bewerken van de gegevens gaat ook op dezelfde manier als besproken onder Nieuw lid
toevoegen. Wees er hierbij ook zeker van dat u op Opslaan klikt als u wijzigingen gedaan
heeft.

Lid verwijderen

Wilt u het toegevoegde lid verwijderen? Onderaan deze pagina vind u een rode knop: Lid
verwijderen.

Klikt u hierop, dan worden er verschillende opties gegeven:
- Lidmaatschap beëindigen: Het lid wordt in de ledenlijst weergegeven onder Oud leden.
- Lid is overleden: Het lid wordt in de ledenlijst weergegeven onder Overleden leden.
- Lid definitief verwijderen: Het lid wordt hierbij ook direct uit de ledenlijst verwijderd en
dus niet weergegeven als oud lid.
Kiest u ervoor een lidmaatschap te beëindigen of heeft u aangegeven dat een lid overleden
is, dan komt dit ook op het ledenformulier van dit lid te staan.
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Deze organisatie

Hier vindt u alle gegevens van uw vereniging die zijn opgeslagen in de database van LBM.

Bij Algemene informatie en LBM informatie zullen er gegevens te zien zijn in grijze
balkjes. Dit betekent dat alleen het LBM deze gegevens kan wijzigen.

Gegevens bewerken

Hier kunt u de gegevens van uw vereniging bewerken op een soortgelijke manier als bij het
toevoegen/wijzigen van leden.
Hier zult u zien dat u onder andere gegevens onder het kopje Functionarissen kunt
bewerken.
Functionaris toevoegen

Hierbij kunnen verschillende functies toegewezen worden aan de leden van de vereniging.

Klik hierbij op het vakje rechts naast de te vervullen functie. Het systeem heeft minstens
twee letters van de naam nodig. Dus heet het lid Karel, dan typt u op zijn minst “ka” en zal in
de resultaten de naam van het lid vanzelf verschijnen (zoals in het voorbeeld hierboven).
Heeft u de naam van het lid geselecteerd, dan dient u aan te geven wanneer het
desbetreffende lid begint/is begonnen deze functie uit te voeren.
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Let op: Deze drie functies: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester zijn de drie
belangrijkste functionarissen. Wees er dus zeker van dat op zijn minst deze drie zijn
ingevuld.

Is er een lid dat een functie vervult die niet bij de drie standaard-functionarissen te vinden
is, dan kunt u zelf een functie toevoegen. Klik hiervoor op Selecteer functie en u zult een
lijst te zien krijgen met alle andere, binnen deze vereniging te vervullen, functies.

Heeft u hier een nieuwe functie geselecteerd, dan kunt u hiervoor ook weer een lid
selecteren die deze functie vervult.
Functionaris verwijderen

Nadat u een functionaris heeft toegevoegd zal naast dit item het volgende symbool komen
te staan:
Gaat een lid stoppen met het uitvoeren van een functie, dan klikt u hierop, wederom zal er
een kalender verschijnen waarin u de stopdatum kan invoeren. U dient altijd een stopdatum
in te voeren als een lid gaat stoppen.
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Heeft u zich bedacht en gaat het lid niet stoppen met het uitvoeren van de functie? Klik dan
op:

Hiermee reset u de ingestelde stopdatum en zal de functionaris behouden blijven.
Deze data kunnen dus zowel in het verleden als de toekomst liggen.
Begint een lid pas over een maand met zijn nieuwe functie, dan kan dit al van tevoren
ingevoerd worden. Maar ook als een lid pas over een jaar stopt, kan dit wel alvast in het
systeem worden ingevoerd.
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Toon leden

Klikt u hier, dan wordt u doorverwezen naar de Ledenlijst.

Algemene informatie
Hier staan enkele algemene gegevens van de vereniging. Denk aan de oprichtingsdatum,
IBAN nummer en het website-adres.

LBM informatie
Hier staat informatie over uw lidmaatschap bij LBM, zoals uw LBM nummer en sinds
wanneer u lid bent.

Secretariaat
Onder secretariaat staan de contactgegevens van uw vereniging zoals telefoonnummer en
e-mailadres.
Let op: De gegevens onder Secretariaat zullen door LBM gebruikt worden voor contact via
post en/of e-mail. Zorg er dus voor dat deze altijd up-to-date zijn.
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Functionarissen
Onder functionarissen vindt u de verschillende functies van uw vereniging met daarnaast
het lid dat deze functie uitvoert. Onder het kopje Functionaris toevoegen kunt u zien hoe u
functionarissen toevoegt.

Gegevens bond
Als u op het tabje Gegevens bond klikt, krijgt u een overzicht te zien van de belangrijkste
gegevens van de LBM (zie voorbeeld hieronder).
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Beheer
Klikt u op de tab Beheer dan zult u een dropdown-menu zien met de volgende opties:
-

Tag velden
Tags

Wat zijn tags
Tags zijn kort gezegd een soort eigenschappen die u aan leden kunt meegeven. In dit
voorbeeld kan dat bijvoorbeeld het Tag veld Commissies en de Tag Activiteiten zijn.
Het Tag veld is een categorie waaronder verschillende Tags kunnen vallen.
Voorbeeld:
Tag veld : Commissies.
Bijbehorende Tags:  Activiteiten, Jeugd, Sponsoren etc.
Geef je de Tag Activiteiten aan een lid, dan betekent dit dat hij/zij lid is van de activiteiten
commissie.
Deze tags en tag velden kunnen naar eigen inzicht toegewezen worden.

Tag velden
Klikt u op Tag velden dan zal er een lijst verschijnen met een optie om een Veld toe te
voegen. Onder het kopje Tag veld toevoegen wordt hier verder op ingegaan.

Tag veld toevoegen
Als u in het balkje onder Veld toevoegen klikt kunt u de naam van het Tag veld invoeren.
Voor deze handleiding zullen we het voorbeeld Commissies en Deelname activiteiten
gebruiken. Als u een naam heeft ingevoerd klikt u op de groene knop:
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En zal de ingevoerde naam in de lijst worden weergegeven.
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Tag velden wijzigen en verwijderen
Net zoals in de ledenlijst heeft u hier nog de optie om de ingevulde tag velden:
te wijzigen
Kiest u ervoor een tag veld te wijzigen dan krijgt u dit scherm te zien:

Hierbij klikt u simpelweg in het balkje rechts van Naam om deze te wijzigen. Klik daarna op
Doorgaan om de wijziging door te voeren.

of te verwijderen

Wilt u een tag veld verwijderen, dan zult u dit scherm te zien krijgen:

Hierin wordt gevraagd of u het zeker weet dat u het desbetreffende tag veld wilt
verwijderen.
Weet u het zeker klik dan op Doorgaan.
Wilt u het veld toch behouden, dan klikt u op Annuleren.
Het is mogelijk om in de ledenlijst op tag velden te zoeken. Hoe u dit doet wordt uitgebreid
besproken onder het kopje Zoeken in Tags en Tag velden.
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Tags
Klik nu nogmaals op de tab Beheer en kies dan Tags.
U krijgt dan dit scherm te zien:

Tags zijn dus een onderverdeling van de tag velden die we hiervoor hebben besproken.
Eerder hebben we het tag veld Commissies toegevoegd. Door middel van tags gaan we nu
een paar onderverdelingen van dit tag veld toevoegen.
Om tags toe te voegen klikt u op het balkje met naam onder Tag toevoegen.
Daarnaast kunt u d.m.v. een dropdown menu selecteren aan welk veld u de tag wilt
toevoegen.

Heeft u de naam van de tag ingevuld, en gekozen aan welk veld deze moet worden
toegevoegd, dan klikt u op de groene knop Tag toevoegen.
Heeft u dit gedaan dan zult u dit te zien krijgen:
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Tags aan leden koppelen

Gemaakte tags kunnen uiteindelijk aan leden in de ledenlijst worden toegevoegd. Hiermee
kan er in de ledenlijst nog nauwkeuriger worden gezocht. Ook kunt u makkelijk zien welke
leden bij welke, in dit voorbeeld, commissies horen of aan welke activiteiten de leden mee
doen.
Om dit te doen gaat u naar het tab Leden en klikt u in de ledenlijst op het wijzigen-icoontje
bij het lid dat u tags wilt toewijzen.
In dit voorbeeld zal dit wederom Karel Altviool zijn.
Scroll op deze pagina naar beneden tot aan het kopje Tags.
U zult dan het volgende zien:

Links staan de door u toegevoegde tag velden met rechts daarvan lege tekst-balkjes.

Klikt u op deze balkjes dan zult u een dropdown-menu zien met alle tags binnen dit tag veld.
Om een tag toe te voegen kunt u zowel de juiste tag aanklikken in het lijstje als de naam van
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de tag zelf typen. Deze tag komt dan in een grijs rechthoekje in de invulbalk te staan.
Na het toevoegen van tags aan een lid kan dit er zo uit zien:

Zoals u ziet is dit te vergelijken met het toevoegen van instrumenten aan leden (wat u in het
hoofdstuk Leden hebt kunnen zien).
Wilt u een tag verwijderen, dan klikt u op het kruisje links van de tag, dan zal deze uit de
invulbalk verdwijnen.
Let op: zorg ervoor dat u de wijzigingen aan een lid ook steeds opslaat door onderaan de
pagina op de blauwe Opslaan knop te klikken.
Heeft u succesvol tags aan een lid toegevoegd dan zal dit er zo uit komen te zien op de
pagina van dit lid.

Tags beheren in de ledenlijst
U kunt de tags van leden ook vanuit de ledenlijst beheren.
Voor elk lid in de ledenlijst staat een leeg grijs vierkantje, dat u kunt aanvinken door erop te
klikken. Klikt u op het grijze vierkantje helemaal bovenaan (links van Naam), dan worden
alle zichtbare leden tegelijk geselecteerd. Heeft u een of meerdere leden aangevinkt, dan zal
de knop Met selectie… klikbaar worden.
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Klikt u hierop dan zal de optie gegeven worden om een of meerdere tags toe te voegen of te
verwijderen.
Klikt u op Tag toevoegen, dan zult u dit scherm te zien krijgen.

Hier klikt u op de invulbalk en kunt u de tags selecteren die u wilt toevoegen aan het
geselecteerde lid.
Dit zal op een soortgelijke manier gaan als bij het toevoegen van instrumenten aan een lid
(kopje Instrumenten) of het toevoegen van tags via het bewerken van een ledenformulier
(kopje Tags aan leden toevoegen).
Bent u klaar met het toevoegen van tags, dan klikt u op Toevoegen.
Heeft u toch besloten om geen tags toe te voegen, klik dan op Annuleren.
U kunt op dezelfde manier ook tags verwijderen.
Wederom selecteert u dan het lid/de leden waarvan u tags wilt verwijderen, klikt u op de
knop Met selectie… en dan Tag verwijderen.
U krijgt dan dit scherm te zien:
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Net zoals bij het toevoegen van een tag, klikt u op de invulbalk en kunt u de tags selecteren
die u wilt verwijderen en klik daarna op Verwijderen.
Zoals u misschien zelf al heeft bedacht, kunt u ook meerdere leden aanvinken, en daarbij
tegelijk tags toevoegen/verwijderen.
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Tags toevoegen aan gefilterde leden

Ten slotte kunt u ook tags toevoegen aan leden in de ledenlijst die u van tevoren gefilterd
heeft. Hoe u leden kunt filteren is te lezen onder Leden filteren en Op tags filteren.

Let op: alle wijzigingen die u dan maakt worden toegepast op alle leden waarbij u het
grijze vierkantje heeft aangevinkt. Dus zorg dat u zeker weet dat u de juiste leden heeft
geselecteerd.
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Zoeken in Tags en Tag velden
Heeft u al meerdere tags/tag velden toegevoegd en wilt u snel één specifiek item opzoeken.
Dan kunt u, net zoals in de ledenlijst, hiernaar zoeken.

Bij deze lijst is wederom een zoekfunctie beschikbaar.
Typ in het balkje met zoeken de term waarnaar u op zoek bent. Ook is het mogelijk om te
zoeken op slechts enkele letters.

U kunt ook in de ledenlijst op tags filteren. Hoe u dat moet doen wordt besproken in het
stuk over de ledenlijst onder het kopje Op tags filteren.
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