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De opdracht 
 

 In Assen werd de commissie 
samengesteld. 

 Samenroeper: Hans hoogeveen 

 Opdracht van het bestuur namens de 
leden: 

 



Opdracht vervolg 

Op  ging het bestuur akkoord met de 
volgende opdracht: 

Fase 1  

 Maak een onderbouwd advies, inclusief 
kostenraming, over de manier waarop de 
website van de kumpulan kan worden 
verbeterd, zodat de website een 
belangrijke ondersteunende rol gaat 
vervullen bij: 

 



Opdracht Fase 1 Vervolg 

 het onderlinge contact tussen de leden van 
de kumpulan  

 de activiteiten van de kumpulan,  
 de band met de huidige bewoners van Akoon 

en Nusalaut 
 de informatieverstrekking aan leden en 

buitenstaanders met interesse voor Akoon 
over: 
◦ geschiedenis, 
◦ actuele ontwikkelingen  
◦ projecten vanuit de kumpulan PAT 

  



Uitvoering fase 1  
september-december 2008 

Vergadering 1: 15 augustus 
◦ Over de opdracht en werkwijze van de commissie 

en de onderlinge taakverdeling 
◦ Over de opzet van de nieuwe site 

Vergadering 2: 25 september  
◦ Over de opzet van de nieuwe site en een advies 

uitbrengen aan het bestuur 

Daarvoor, tussentijds en er na: 
◦ Veel communicatie via e-mail 

  
 Bestuur ging akkoord op 7 december 

2008 



Opdracht voor Fase 2 

Na goedkeuring van het advies uit fase1: 

Maak de nieuwe website met: 
1. Verbeterde vormgeving en functies van de 

website 

2. Verbeterd beheer van de website 
(webmaster en webredactie) 

3. Verbeterde gebruik van de website door 
bestuur, commissies, leden, projectgroepen 
en activiteitencommissies 



Uitvoering fase 2 

 Keuze van webdesigner liep vertraging op 

 Veel e-mail verkeer over het vinden en 
contracteren van een webdesigner  

 Advies aan bestuur over contract met 
webdesigner Fiona Roos 

 Bestuur akkoord op 28 april 2009 

 Maken van contractafspraken en 
werkplanning 



Uitvoering Fase 2: Website maken 

Vergadering 3: 16 mei 2009  
 Gesprek met  Fiona (webdesigner) over onze 

wensen en ideeën 
 Bespreken van eerste ontwerpen vormgeving 

website. 
 Maken van afspraken over aan te leveren 

website-inhoud 
 Advies aan bestuur over te kiezen webhost en 

abonnementsvorm 
 Bestuur akkoord: begin juni 2009 
 Registratie van domeinnaam www.kumpulan-

akoon.nl en ontvangst  inlogcodes website: 9 
juni 
 



Uitvoering fase 2: Website maken 

Vergadering 4: 13 juni 
 Beslissen over definitieve vormgeving 
 Gereedmaken van alle teksten, documenten, 

afbeeldingen, muziek, foto’s en video’s voor 
plaatsing op website 

 Onderlinge taakverdeling commissie website 
 Voorstellen naar bestuur over presentatie 20 

juni 
◦ e-mail van leden 
◦ inlog van leden 
◦ aftreden van commissieleden en werving nieuwe 

leden 

 



Spannend…..! 

 Gaat het lukken? 
◦ Veel onderling e-mail verkeer 

◦ Leren werken met google-docs 

◦ Leren werken met google-Picasa 

◦ Leren werken met google-mail 

◦ Alles aanleveren en controleren 

◦ Alles op website plaatsen 

 Werkt het? 



Feestelijke lancering website 
www.kumpulan-akoon.nl 
 

http://www.kumpulan-akoon.nl/
http://www.kumpulan-akoon.nl/
http://www.kumpulan-akoon.nl/


Toelichting op website 

 Fiona: Navigeren door site 

 Vivian: Vereniging 

 Fransien: Forum en gastenboek 

 Hans: Akoon toen en Akoon nu 

 Inloggen op Ledenpagina’s 

 Contact met bestuur 

 Contact met webmaster, webredactie en 
commissie 



Opdracht klaar? 

 Reactie vanuit Bestuur 



Fase 3: Gebruik en onderhoud 
website 

Vandaag:  
 Registreren van mailadressen van leden 
 Afscheid commissielid : 

◦ André Wenno 
 Werven van nieuw commissielid: 

 
Profiel:  
◦ Interesse voor Molukse cultuur en geschiedenis 
◦ Band met Akoon 
◦ Zomogelijk bekend met internet en website 
◦ Zomogelijk vaardig in vice-versa vertalen Bahasa 
Indonesia - Nederlands 

◦ Zomogelijk bekend met actuele situatie in Akoon 
 

  
 



Na vandaag 

 Verstrekken van wachtwoorden aan leden 
voor inlog op ledendeel 

 Regelmatig plaatsen van nieuwe berichten 
en onderwerpen op website 

 Stimuleren van leden en bezoekers om 
forum en gastenboek te gebruiken 

 Werven van correspondenten op Akoon of 
in de omgeving van Akoon voor Nieuws uit 
Akoon 

 



Fase 3 vervolg 

Vergadering 5: september 2009: 
 Afronden contract met Fiona in september 
 Instructie commissie over onderhoud 

website 
 Maken van afspraken over werkwijze en 

taakverdeling nieuwe commissie 
 Bespreken reacties van bezoekers en 

leden 
 Gesprek met bestuur over werkwijze en 

mandaat en nieuwe commissieopdracht 
 
 



Met dank voor uw aandacht! 


