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 De werkgroep 

Zoals in de vorige nieuwsbrief ( nr 2 september 2013) al vermeld is onze ploeg uitgebreid en zijn 
we bezig om het tweede decennium ( 1900 – 1910) in te voeren. Op het moment van schrijven zijn de 
eerste huwelijken van 1909 ingevoerd. Naast de nieuwe groepsleden Lya en Marlies waarover al werd 
bericht is nu ook Sjaak Lijbers tot de werktroep toegetreden. Een compliment voor het “Genealogie- 
Café ” van Tineke. Alle drie zijn vanuit dit initiatief tot de werkgroep toegetreden. 

Het bezoek aan de site 

Zoals door ons bekend gesteld bestaat de site uit een “publiek” deel waar een ieder die over 
Internet beschikt toegang toe heeft en een “leden” deel waar alleen de leden van de Oudheidkundige 
Vereniging Ermeloo toegang toe hebben. Het verschil bestaat er in dat in het ledendeel alle 
gepubliceerde materialen zoals aktes  en  foto’s  kunnen worden geraadpleegd. Om deze scheiding te 
realiseren is bepaald dat aan elk lid dat op de ledenlijst voor komt een toegang ( account) kan worden 
verstrekt.  

Om dit zo makkelijk mogelijk te maken is er een registratieformulier op de website geplaatst 
waarmee deze toegang kan worden verkregen. Wat is hier voor nodig? 

Uw naam, uw e-mailadres, een door uzelf te kiezen wachtwoord en uw lidnummer van de 
vereniging.  

Lidnummer en e-mailadres 

Het gemak van automatisch aanmelden dient te worden ondersteund door een controle van de bij 
ons bekende gegevens.  In de praktijk blijkt dat bij velen het lidnummer van de OV-E niet bekend is. Dit 
komt logischerwijze voort uit het feit dat tot op heden dit nummer slechts in de administratie werd 
gebruikt. Met ingang van het aanbieden van online diensten zoals deze website wordt dit nummer 
echter meer en meer van belang. Voor de goede orde, het nummer staat o.m. op het adresetiket van 
de verenigingspost. 

Naast het lidnummer voor de controle is voor het online kunnen corresponderen een e-mailadres 
onontbeerlijk. Werkt u al online dan is dit in de regel al aanwezig. Met een groeiend aantal digitale 
diensten van de vereniging wordt dan ook de behoefte groter om aan de bij de vereniging op te geven 
ledengegevens het e-mailadres toe te voegen. Hiermee is al een start gemaakt door dit gegeven bij de 
aanmelding via de verenigingswebsite te vragen. 

http://genealogie-ermelo.nl/registreren.php
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Voor hen die het registreren via de genoemde website als te lastig wordt ondervonden willen we 

de drempel wat lager maken.   
Stuur een e-mailbericht naar webmaster@genealogie-ermelo.nl onder opgave van uw naam, 

lidnummer en e-mailadres en het verzoek om een account. Wij controleren uw aanvraag en zullen u 
daarover berichten. 

Promotie 

Tot op dit moment hebben 61 leden een toegang tot de website aangevraagd en verkregen. Het 
wat lage aantal is verklaarbaar in het licht van de promotie van de website die tot op dit moment 
alleen via de ledenvergadering van maart 2013 en een enkele oproep via het Erf van Ermel is gedaan. 

Het is dan ook om die reden dat de werkgroep de wens te kennen heeft gegeven om zich op de 
verenigingsavonden  te mogen presenteren. Dit zal met ingang van 2 december 2013 worden 
gerealiseerd. Op deze momenten proberen we met de actuele website aanwezig te zijn en kunnen dan 
behulpzaam zijn bij het registreren. 

Voor het overige is het verzoek aan u - die van de site op de hoogte is - dit uit te willen dragen aan 
anderen. 

Nieuwe media 

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er op het gebied van informatievoorziening steeds meer 
gebruik wordt gemaakt van wat nu heet de “social media”. Om ook de leden van de toekomst te 
bereiken is het gebruik van deze kanalen een goed middel. De werkgroep genealogie is 
vertegenwoordigd met het twitter-account  @GenealogieE.  

Fotodoos 

Een nieuw fenomeen op de website van de werkgroep is “De Fotodoos”.  Omdat de werkgroep 
over steeds meer fotomateriaal komt te beschikken en niet altijd door de donateur er van een 
volledige beschrijving is te geven roepen we uw hulp in. Via de rubriek de Fotodoos publiceren we de 
afbeeldingen en stellen daarbij de vraag naar de inhoud. Dit kan personen betreffen maar ook situaties 
en locaties. We hopen op goede reacties waarna de informatie natuurlijk verder wordt gedeeld. 
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