
Jaarverslag 2019 secretariaat TVW. 

Naast de normale secretariaatswerkzaamheden zoals voorbereiden bestuursvergaderingen, 
notuleren, afhandelen in en uitgaande post, beheren documenten etc. was een belangrijke 
doelstelling voor 2019 het ordenen van alle informatie die, verspreid is/was over vele privé 
systemen. 

TVW draait volledig op de inzet van vrijwilligers en dat is een belangrijk gegeven. Als gevolg daarvan 
en begrijpelijk is, dat deze vrijwilligers hun privé PC ook gebruiken voor verenigingswerk. Voor de 
toegankelijkheid en opslag van documenten is dit onhandig.  

De doelstelling van het secretariaat is om verenigingszaken en privé zo veel mogelijk van elkaar los te 
koppelen en voor belanghebbende eenvoudig toegankelijk te maken zonder dat hiervoor 
computersystemen voor aangekocht moeten worden. 

Twee gereedschappen zijn hiervoor gebruikt:  

1- Doorsturen van TVW mail naar privé mail afbouwen.  
2- Opslag van documenten “in de cloud”. 

 

Doorsturen e-mail. 

Voor zover die er al niet waren zijn functionele e-mail accounts gecreëerd voor het domein 
tvwestzijderveld, bijvoorbeeld secretaris@tvwestzijderveld.nl. Daarnaast is voor elk e-mail account 
een persoonlijke alias beschikbaar, bijvoorbeeld wim.bruyn@tvwestzijderveld.nl. Alleen deze 
mailboxen worden gebruikt voor mailverkeer binnen de vereniging. 

Dit systeem is ingevoerd voor alle bestuursleden en alle commissie voorzitters. Voor de 
jeugdcommissie en evenementen commissie moet dit nog ingevoerd worden. 

Opslag in de cloud. 

Documentenbeheer is een lastig iets binnen TVW, vooral omdat de vereniging niet over een eigen 
computersysteem beschikt. Daardoor zijn veel documenten verspreid over evenzovele privé 
systemen. 

Met ingang van 2019 is een begin gemaakt om alle documenten aangaande TVW centraal en  
“in de cloud” op te slaan. Hiermee worden documenten losgekoppeld van privé personen c.q. 
systemen. 

Als gereedschap wordt de gratis versie van Dropbox gebruikt. Dit heeft wat beperkingen met 
betrekking tot functionaliteit en beschikbare ruimte. Zodra dit een probleem wordt kan 
overgeschakeld worden op een betaalde versie. 

Op dit moment hebben alle bestuursleden en commissievoorzitters toegang tot de Dropbox 
infrastructuur, ieder binnen hun eigen domein. Ook hier geldt weer dat Dropbox voor de 
jeugdcommissie en evenementen commissie nog ingevoerd moet worden. 



  



Camera’s. 

De recorder van het Camera Bewakings Systeem (CBS) is defect geraakt en is inmiddels vervangen 
door een nieuw systeem. Alle vrijwilligers die toegang hadden tot het oude systeem kunnen nu 
gebruik maken van het nieuwe systeem. 

Webcam. 

De webcam is defect geraakt en vervangen door een andere, gedoneerd door Paul Ruys, waarvoor 
dank. De beelden van deze camera moet iedereen van TVW kunnen bekijken. Dit is nog niet het geval 
en daarmee een taak die nog uitgevoerd moet worden. 


