
Bijlage Agendapunt 2: ingekomen stuk Eveline van Nierop 

 

Graag maak ik gebruik van mijn recht om een punt aan te dragen voor de agenda, te 

weten ledenlijst voor de leden van het stadsdorp, die voldoet aan de huidige wet 

inzake privacy. 

 

De leden, die gebruik maken van internet, zouden met een code toegang kunnen 

krijgen tot het ledenbestand en ook de diverse actieve groepen. - Leden die 

hiertegen zijn kunnen onzichtbaar blijven.-  

Op deze wijze zou de kennismaking met leden vergemakkelijkt kunnen worden. 

 

Mijn koor en tennisclub hebben al jaren op deze wijze toegang tot de ledenlijst 

mogelijk gemaakt en laatstelijk zelfs besloten weer de foto’s zichtbaar te maken.  

 

Ik verzoek u dit punt op de agenda te zetten en in stemming te brengen.  Graag zou 

ik een toelichting geven. 

 

Eveline van Nierop 

 

Het bestuur ziet met belangstelling de toelichting van Eveline tegemoet, maar heeft 

al wel het volgende antwoord aan Eveline gestuurd.. 

 
Beste Eveline, 

Dank voor je mail van 13 maart jl. We voelen ons als bestuur gesterkt door het feit dat steeds meer 

leden actief met ons meedenken! Met de mensen die hun suggesties inbrachten via de enquête zijn 

we al in gesprek. Jouw suggestie over het toevoegen van een inlogfunctie aan de website bereikte 

ons helaas te laat om er als bestuur voor de aanstaande ALV nog een weloverwogen mening over te 

kunnen vormen. Geen simpele zaak immers, gezien de vele aspecten die hieraan vast zitten: 

inhoudelijk, technisch, juridisch en niet te vergeten de beperkte personele capaciteit binnen ons 

Stadsdorp.  

Zelf leggen we wat betreft de website op het moment de prioriteit bij een nog beter benutten van de 

bestaande mogelijkheden van onze vernieuwde website, zowel qua inhoud en vormgeving, als wat 

betreft het vertrouwd maken van de Stadsdorpers met het gebruik van de site als informatiebron. Dit 

sluit ook aan op ons plan om voor het najaar ‘digitale fitness’ als thema ter hand te nemen. Daarin 

zullen we de wenselijkheid en haalbaarheid van een ledeninlog graag meenemen en daarbij ook de 

ervaringen betrekken die andere stadsdorpen hiermee al hebben opgedaan.  

Op de ALV geven we je dan ook graag de gelegenheid voor een korte toelichting op je voorstel, maar 

we vinden het gezien het bovenstaande prematuur om het onderwerp in stemming te brengen.  

Met vriendelijke groet, 

Ina Wilbrink 

 


