
donderdag 31 oktober 2013 – mededeling in de Facebook-groep 

 

HOE HET GING 

We hebben enige tijd geleden een nieuw toelatingsprotocol voor de Facebook-groep verzonnen. 

We willen graag gedachten en ervaringen uitwisselen met onze bezoekers en leden. 

We willen immers een (nieuw soort) gemeenschap vormen. Dat lukt natuurlijk niet met mensen 

die alleen in de vorm van een getal zichtbaar zijn. 

 

Dus om spammers en spookleden te mijden vragen we om minimaal een werkend 

e-mailadres. Dan kunnen we ook gemakkelijk berichten versturen als we de groep als geheel 

willen bereiken. 

 

Het nieuwe systeem werkte tot nu toe niet. Mensen klikken blijkbaar toch heel gemakkelijk op "Lid 

worden" zonder de uitgangspunten (en toelatingsvoorwaarden) te lezen. Als wij dan vervolgens 

een bericht sturen via FB werkt dit vaak niet omdat bij niet-vrienden het bericht in het mapje 

"overig" geplaatst wordt. Veel mensen kijken daar nooit. Nog geen 15% reageerde op ons 

bericht... 

 

VERANDERINGEN 

De toeloop is op dit moment groot. Bijna 1 aanmelding per dag! Dat is natuurlijk heel mooi. Maar 

van 75% hebben we geen contactgegevens... zonder mailadres niet toelaten veroorzaakte in één 

maand tijd een rij van 22 wachtenden... 

Dus we gaan het vanaf nu anders doen. 

 

Alle wachtenden zijn in één keer toegelaten en krijgen 3 maanden de tijd om contactgegevens te 

leveren. 

 

Iedereen zonder contactgegevens, die langer dan vier maanden niets heeft gelezen én nergens op 

reageert, wordt verwijderd. 

Opnieuw aanmelden kan natuurlijk altijd, maar dan alleen via de website en via vrienden in de 

groep (dus op voorstel/uitnodiging). 

 

We hopen daarmee te bereiken dat alleen de écht geïnteresseerden overblijven en dat daar dan 

weer genoeg mensen tussen zitten die daadwerkelijk de handen uit de mouwen willen steken. Bij 

de voorbereiding, bij de uitvoering, of bij allebei. 

 

 

NASCHRIFT 

Het woord “geheim” kan verwarring veroorzaken. Want iedere goedwillende belangstellende is immers 

welkom. 

We streven echter wel nadrukkelijk naar uitwisseling en dialoog – daar komen we allemaal verder mee! 


