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Eén jaar na de start
De officiële start van de website genealogie-ermelo.nl ligt al weer bijna een jaar achter ons.
Tijdens de tweede helft van de ALV avond 2013 presenteerden wij de site aan u.
In het afgelopen jaar heeft de werkgroep niet stil gezeten en we kunnen melden dat de komende
week de 1000e persoon aan de verzameling zal zijn toegevoegd.

Een lerende organisatie
Bij de start bestond de groep uit leden met ieder een eigen vaardigheid . Al die vaardigheden bij
elkaar stelden ons in staat om het werk snel vorm te kunnen geven. U zult begrijpen dat er wel wat
tijd nodig is geweest om de verschillende werkzaamheden ook tot in de detail op elkaar af te
stemmen. Nu dit aardig is gelukt maken we nog een stap verder. Naast de eigen werkzaamheden
nemen we nu ook die van de ander onder de aandacht om zo, in voorkomend geval , op die andere
gebieden te kunnen assisteren/invallen.

Wat treft u op dit moment zoal aan op de website
De eerste opzet was het om, in een genealogische vormgeving, de Ermeloers van de laatste twee
eeuwen te presenteren. Voor wat betreft de huwelijkspartners van de 20e eeuw ( 1900 – 1922 ) is dit
nu zo goed als gebeurd. Deze genealogie wordt voornamelijk gepresenteerd in de vorm van de
persoonskaart. Deze kaart bevat alle zaken van een persoon die bij ons bekend zijn. Alle informatie die
gekoppeld kan zijn aan andere personen binnen de gegevensbank is dat ook en zo kan snel van
persoon naar persoon worden genavigeerd. Met name de grote hoeveelheid documentatie die aan de
persoon is gekoppeld maakt de site aantrekkelijk om te bezoeken.
Omdat dit met een gegevensbank als deze goed uitvoerbaar is heeft de websiteontwikkelaar ook
een aantal opvragen gemaakt die het bekijken waard zijn. Zo kun je met een druk op de knop opvragen
doen . Bijvoorbeeld het aantal gezinnen met meer dan 9 kinderen, een overzicht van religiegegevens,
een top 10 van familienamen en de beroepsuitoefening om er maar een paar te noemen. Verder een
bibliotheek met de documenten die op familienaam kunnen worden opgeroepen en de links naar,
voor de onderwerpen Ermelo en Genealogie, aansprekende websites.

Uw inbreng
Waar gewerkt wordt …
Naast het bezoeken van de site en het inwinnen van informatie kunt u ook effectief iets voor de
site betekenen. Omdat we nooit 100 procent compleet zullen zijn en er onder onze bezoekers kennis
zal bestaan over zaken die wij niet of verkeerd hebben vermeld is er rekening gehouden met uw
inbreng.
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Correcties
In de website is op het niveau van de persoonskaart een handige methode ingebouwd die, althans
naar ons idee, op eenvoudige wijze de gelegenheid biedt om rectificaties of aanvullingen aan ons aan
te bieden.
Materiaal
Dit kan zelfs onder meesturen van materiaal ( scan van foto of iets dergelijks).
Naast correcties en aanvullingen op de data zijn we ook op zoek naar uw verhalen. Zolang zij
betrekking hebben op de in de site genoemde personen of objecten nemen we die graag in ontvangst.

Multimedia
Ook andere materialen zoals film- en geluidsopnamen kunnen door ons worden bewerkt en in de
site worden gebruikt.
Alternatieven voor aanbrengen van zaken
Uiteraard is de geautomatiseerde methode van aanbieden niet de enige. U kunt ons te allen tijde
benaderen om een afspraak te maken over de wijze waarop u ons van dienst wilt zijn.
Zie voor onze bereikbaarheid het onderwerp Contact in het menu van de website.
Tot zo ver deze Nieuwsbrief
Namens de werkgroep,
Ton van Steenoven
Webbeheer genealogie-ermelo.nl
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