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Tilburg, 07 mei 2019 

 

Betreft: Voorstel voor moderniseren en opfrissen website www.beugelen.nl. 

 

De Nederlandse Beugel Bond beschikt momenteel over een website: www.beugelen.nl. Deze is wat 

betreft design echter aan modernisering toe. Tegelijk met deze opfrisbeurt kan meteen rekening 

worden gehouden met eventuele toekomstige aanpassingen. Te denken valt onder andere aan: 

- Integratie YouTube ten behoeve van het tonen van gepubliceerde filmpjes van het YouTube-

kanaal ( dat vindt u hier: https://bit.ly/2VXp5Rr ); 

- Fotopagina om foto’s te laten zien in verschillende fotoalbums; 

- Mogelijkheden voor een progressive webapp, hierdoor kan iedereen op de mobiele telefoon 

een app gebruiken die notificaties kan sturen.   

Alle beschikbare informatie die nu op de website staat zal zichtbaar blijven. Het is wel de bedoeling 

dat het zo functioneel mogelijk wordt geplaatst op de website. Het gaat dus met name om het 

aanpassen en vernieuwen van het design, om de website zo toekomstbestendig mogelijk te maken.  

Omdat de kosten voor deze aanpassingen redelijk groot zijn vinden wij het belangrijk dat de 

verenigingen ons steunen in deze keuze. Het betreft een kostenplaatje van ongeveer 3000 euro wat 

over 5 jaar verspreid kan worden. Het komt dus neer op 600 euro per jaar voor de komende vijf jaar. 

Omdat de website een belangrijke rol speelt om bekendheid te geven aan onze beugelsport, nu 

maar ook in de toekomst, zijn wij als bestuur van mening dat de voordelen opwegen tegen de 

kosten. De offerte is besproken met de Financiële Commissie en ook deze heeft een positief advies 

afgegeven. 

Tijdens de ALV van 27 mei 2019 zal de leden de mogelijkheid worden geboden om te stemmen over 

het al dan niet doorgaan van een verandering van de website. Bij een positieve uitkomst zal deze 

verandering in de zomervakantie worden doorgevoerd, zodat we in het nieuwe seizoen fris kunnen 

starten! 

Voor vragen of opmerkingen kunt u via bestuur@beugelen.nl terecht bij het bestuur. 
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