Jaarverslag 2009
Dit is het jaarverslag 2009 van de webcommissie van buurtvereniging Het Schildersnest in Nieuw Bergen.
Sinds de feestelijke opening op 20 juni 2009 is onze website door 757 leden (en niet leden) bezocht.
Dat zijn 9 maanden met gemiddeld 94,6 bezoekers per maand en 3,1 bezoekers per dag.
Hypothetisch aantal bezoeken op de site per buurtgenoot is gemiddeld 2,1 x per dag.
Elke bezoeker heeft gemiddeld 8,7 pagina’s bekeken.
Op zaterdag is het bezoekersaantal het hoogst (28) op de voet gevolgd door de zondag (24)
Tot 11 februari 2010 hebben 260 leden (en niet leden) de site bezocht.
Op 8 januari 2010 was de website ontoegankelijk. Onze website was het slachtoffer geworden van een
hacker. Door de oplettendheid van een buurtgenoot was het probleem snel verholpen.
Reden voor bezoek ?
Bron voor naslag. Alle nestberichten zijn terug te lezen op de website. De laatste exemplaren zijn gevonden
in het papieren archief van Jos. Bedankt.
Daarnaast is de inhoud van onze website te vinden via zoekmachines op internet (bv. Google). Bezoekers die
via zoekmachines op onze website belanden zochten vooral naar : het schildersnest (4,8%), buurtvereniging
en oudejaarsborrel of naar namen van (ex)buurtgenoten, zoals Gavin du Porto en Denise Derckx.
Herkomst bezoekers ?
De meeste bezoekers komen uit Nederland. Wat opvalt is dat de website ook bezocht is vanuit landen zoals
o.a. United States (55), zuid-Korea (7), Rusland (7), België (7), Duitsland (6) en Japan (3).
Meer weten
Meer weten over de bezoekers en ander gecijfer o.a. De meest bezochte pagina's, de duur, de verbinding,
bestandstypen, besturingssystemen etc kijk op http://www.statistieken.hetschildersnest.nl
Het bestuderen van de statistieken kost wel even tijd, vooral voor degenen die niet zo technisch zijn en niet
vaak achter de computer zitten. Als je dieper in wilt gaan op de betekenis van de cijfers kun je contact
opnemen met David, Roger en Paul.
Uitbreidingen website 2010
 Aanmelden voor evenementen via de kalender, inclusief herinnering evenement per e-mail.
In 2010 oefenen en in 2011 evalueren. (E-mail adressen inventariseren op de jaarvergadering).
Uitbreidingen nestbericht 2010
 Maandelijkse verhalen rubriek (ook als Weblog).
 In 2010 verzorgt de webcommissie artikelen over de werking van de onderdelen op de website.
 Daarnaast zijn verhalen over bv. Hobby's, vakanties, reizen, buurt aangelegenheden ook welkom.
Ben jij een razende reporter en wil je na het lezen van dit verslag jouw verhalen delen en zo een bijdrage
leveren aan het nestbericht en de website ?
Aarzel dan niet en meld je bij Roger, David en Paul of mail naar webcommissie(at)Hetschildersnest,nl.
Ook suggesties over de website zijn welkom.
Evaluatie gebruik :
Wie heeft de website al bezocht ?
Welke tabbladen worden het meest gebruikt ?
 Nestbericht,
 evenementenkalender en foto's,
 krabbels,
 Contactpagina bestuursleden en commissieleden
 Jeugdleden via Hyves

