Jaarverhaal 2010
Dit is het jaarverhaal 2010 van de webcommissie van buurtvereniging Het Schildersnest in Nieuw Bergen.
In 2010, het tweede jaar van zijn bestaan, is onze website door 1437 leden (en niet leden) bezocht.
Dat zijn gemiddeld 4 bezoeken per dag, waarbij elke bezoeker gemiddeld 3,3 pagina’s heeft bekeken. In het begin van
het jaar was het aantal bezoeken hoog ten opzichte van het aantal bekeken pagina's. Naarmate het jaar vorderde draaide
dit om en bezochten jullie de website minder, maar bekeken jullie meer pagina's per bezoek. Zondag is de favoriete dag
om onze website te bezoeken.
Op http://www.statistieken.hetschildersnest.nl kun je alle cijfers nalezen. Als je meer wilt weten over de betekenis van
de cijfers kun je contact opnemen met David, Roger en Paul.
De cijfers geven de leden van de webcommissie voldoenden redenen om door te gaan in 2011.
Waar waren de bezoekers naar op zoek ?
Op de eerste plaats naar het laatste nieuws, gevolgd door de activiteiten en als derde naar de nestberichten.
In 2010 is de voorpagina van onze website actueel gehouden door Roger en David. Alle vrolijke en treurige
gebeurtenissen in onze buurt waren daar terug te vinden.
Ook alle activiteiten van 2010 zijn terug te vinden op onze website. Je kunt daarvoor het beste naar de pagina van de
activiteitenkalender gaan. Daar vind je verwijzingen naar de verslagen van alle activiteiten en via het verslag kun je een
verwijzing vinden naar de foto's en zelfs naar een filmpje van de fietstocht.
Wat is er in 2010 verandert
In 2010 is het mogelijk geworden om je online in te schrijven voor een activiteit. Na wat onduidelijkheid over het
invulformulier, lijkt het een welkome aanvulling. Kijk maar naar onderstaande tabel.
Evenement
Papier
Digitaal
Kletskienkwisavond
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Sint Maarten knutselen

2

4
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Naast het digitaal aanmelden voor activiteiten kun je je ook opgeven om het nestbericht digitaal te ontvangen. Dit is een
extra service aan de leden. De papieren versie blijft bestaan en valt met dezelfde regelmaat in jullie uw brievenbus. Het
digitale nestbericht is een aanvulling op de papieren versie. Als je je aanmeldt, ontvang je onder andere een herinnering
voor de activiteiten. Roger heeft het logo aangepast voor de digitale versie.
Met het verschijnen van de digitale inschrijving en de digitale versie voor het nestbericht is het belangrijk om goed te
communiceren en afspraken te maken over een centraal aanspreekpunt voor bepaalde zaken.
Binnen de webcommissie is afgesproken dat alle digitale verzoeken via Roger en Hennie verlopen.
Jullie digitale inschrijving valt dan ook bij Roger en Hennie op de deurmat.
Op de website vindt je ook een verwijzing naar de hyves-pagina. Deze pagina is aangemaakt om contact te leggen met
de jeugdleden van onze buurtvereniging. Tom Geurts heeft het afgelopen jaar de hyves-pagina beheert. Tom heeft
aangegeven dat hij wil stoppen met het beheer van de pagina ivm met school en werk.
Wij willen Tom bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes op school.
Ondertussen heeft Pieter Franssen aangegeven dat hij de hyves-pagina wil beheren. Pieter zit in de webcommissie en
wij hopen dat het ons lukt om in 2011 de jeugd meer te betrekken bij de activiteiten .
Welke ideeën leven er voor 2011.
– Herinnering evenement per digitaal nestbericht.
– Maandelijkse verhalen rubriek (ook als Weblog).
– Opzetten “Heitje voor een karweitje”... Wie helpt ...
– 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 niet en meld je bij Roger, David, Pieter en Paul of mail naar webcommissie(at)Hetschildersnest,nl.
Ook suggesties over de website zijn welkom.
De webcommissie van buurtvereniging “Het Schildersnest”

