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Op de website wordt onder meer aandacht besteed aan activiteiten van Ol Eel, meestal vergezeld van 

foto’s. Onder Actueel staan 4 pagina’s met Actuele berichten; oudere informatie wordt verplaatst naar 

Oudere berichten. Wanneer nieuwe artikelen op de site zijn geplaatst wordt daarvan melding gemaakt 

onder: Nieuw op de website, te zien op de Homepage. De website heeft niet te klagen over het aantal 

bezoekers. In 2018 kregen de artikelen Rijksmonumenten, Nieuwe wijken na 1950, Terugblik op de 

Tentoonstelling Bekkering en de Thema-avond Nieuwe Akkers veel bezoekers. 

Hieronder ziet u een statistiek van de gebruikers van de website per week over 2018. 
 

 
 

Sinds 25 mei 2018 moet iedere vereniging, dus ook Ol Eel voldoen aan strenge privacyregels, 

voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ol Eel heeft de plicht om u te 

informeren over het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, 

vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens. De Privacyverklaring Historische Vereniging Ol 

Eel staat op de website; te vinden op de Homepage helemaal onderaan via: Privacy. 
 

 
 

Via Beeldbank kon u oude foto’s bekijken in het Drents Fotoarchief. En dat werd jarenlang veel gedaan! 

Helaas heeft het Drents Archief besloten om 90.000 afbeeldingen offline te halen. Waaronder ook de 

ruim 8000 van Ol Eel. Onlangs veroordeelde de kantonrechter in Den Haag Erfgoed Leiden tot een boete 

voor het online publiceren van anonieme prentbriefkaarten. Als gevolg van dit vonnis vindt het Drents 

Archief het niet langer verantwoord om dit soort oude afbeeldingen online beschikbaar te stellen. Maar, 

u kunt altijd binnenlopen in het Historisch Centrum op de woensdagmiddag om naar bepaalde foto’s te 

vragen en ze te bekijken.  

De werkgroep website bestaat uit: Diana Huls, 

Vera Lolkema, Doewe Pelleboer, Berend de Vries 

en contactpersoon Janny Douwes. Ook in 2018 

kwam de werkgroep maandelijks bijeen om te 

vergaderen en om wijzigingen c.q. aanvullingen 

op de website meteen door te voeren. Via de 

beamer wordt op een scherm geprojecteerd zodat 

het voor alle werkgroep-leden erg overzichtelijk 

is. Doorgaans wordt gebruik gemaakt van de 

ruimte van de Trias computersoos, waar  glasvezel 

internet aanwezig is. 

 



 

 

Facebook 

Ol Eel op Facebook is een succes! Wat zijn er veel mensen die een kijkje nemen en veelal ook reageren 

op de berichten. Beheerders van Facebook zijn Vera, Doewe, Janny maar de meeste berichten worden 

geplaatst door Diana.  Momenteel heeft Ol Eel 504 volgers. Personen die dus alle nieuw geplaatste 

berichten onder ogen zien en vaak delen met hun Facebook vrienden. Op die manier bereikt Ol Eel 

honderden mensen.  
 

Een topper was onder andere het artikel: Traditie: slepen tijdens Oud & Nieuw. 

2711 bereikte personen! Met 175 reacties, opmerkingen en deelacties. 

 

 
 

In elk jaarverslag blijven we erop hameren….houd ons op de hoogte van alles wat er binnen Ol Eel 

gebeurd! Mail ons, stuur eens een foto, een filmpje…. kortom alles wat leuk of interessant is voor de 

website of voor Facebook. Zodat onze enthousiaste werkgroep velen digitaal kunnen laten 

meegenieten.  

 

Namens de Werkgroep Website, 3 februari 2019 

Janny Douwes  


