Notulen Vergadering 17-01-2018
Plaats: Gemeentehuis Lochem
Aanwezig: Agnes Meijer, Antonio Arts, Hans Dijkman, Johan Evers
Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest.
Nieuwe website.
De website draait nu bij een professioneel hosting bedrijf; het voordeel daarvan is dat hij
beveiligd is met een SSL-certificaat en daarmee ook voldoet aan de eisen die gesteld worden
in de vernieuwde privacy wet die dit jaar is in gegaan.
Het ontwerpen en de sponsoring voor de hosting voor dit jaar zijn gedaan door Notrot
Media het bedrijf van Hans Dijkman, nogmaals dank hiervoor.
Een website heeft veel voordelen.
*
Niet iedereen heeft facebook, maar in de meeste gevallen wel toegang tot een
computer in de bibliotheek of op het werk zodat men zich daar kan aanmelden en onze
informatie gelezen kan worden.
*
De website is responsive. Dit betekent dat de website zich aanpast aan het apparaat
van de gebruiker
*

De website genereert heel veel nieuwe inschrijvingen.

Indeling wijken
Deze indeling is niet geheel duidelijk en daarom hebben we besloten om een nieuwe
inventarisatie te maken van leden. Aan de hand van de aanmeldingen kan een nieuwe
herindeling van de wijken worden gemaakt. Een kaart van Lochem is inmiddels aangevraagd
bij Mevr. Derksen.
We hadden geen gegevens meer van de wijk Armhoede. Gelukkig kende Antonio de
beheerder en na telefonisch contact is deze wijk ook weer toegevoegd in de beheerdersapp.
Johan van Uden bedankt voor het beheren van deze groep. De nieuwe beheerder wordt
Erica.
Bijeenkomst beheerders
Er is wel degelijk behoefte aan bijeenkomst met beheerders, dit is nu wel duidelijk
geworden. Jammer dat enkelen niet aanwezig konden zijn, of het niet wisten. Juist om alles
actueel te houden en afspraken te maken zijn deze bijeenkomsten belangrijk. We hopen dan
ook dat alle beheerders het belang hiervan inzien. Volgende keer werken we met een
datumplanner zodat de meeste beheerders aanwezig kunnen zijn

We gaan als de inventarisatie klaar is, een nieuwe vergadering organiseren en we gaan dan
uit van een grote opkomst.
Met vriendelijke groet,
Johan Evers. Kern Coördinator Buurtpreventie Lochem
Simul nos sunt fortis

