
Voortgang digitaal dorpsplein.

Nu de vakantieperiode voorbij is willen we nog 1 poging wagen om voldoende draagvlak te krijgen voor het
digitaal dorpsplein en InVasse.nl te behouden en mogelijk een dorpsapp te laten bouwen.

Ter herinnering: een paar jaar geleden is er begonnen met het digitaal dorpsplein door het gezamenlijk gebruik
van Google Workspace en de bouw van InVasse.nl. Hierbij hebben SV Vasse en de dorpshuiskamer een
leidende rol gespeeld. Voor de opzet van InVasse.nl heeft de dorpshuiskamer een subsidie ontvangen, die
inmiddels uitgeput is.

Het is belangrijk dat er een breed draagvlak is, hetgeen tot uitdrukking gebracht wordt door een jaarlijkse
financiële bijdrage en een actieve bijdrage aan de content van website en app. Als er voldoende draagvlak is,
zal de gemeente Tubbergen bijdragen aan de bouw van de app in de vorm van een subsidie.
Het is belangrijk dat Vasse toont dat het mee wil in de toenemende digitalisering van deze wereld, zoals dat
ook terug te zien is in Deurningen en Weerselo. Kijk eens naar de app’s die daar gerealiseerd zijn.
Vasse kan niet achterblijven!

De website InVasse.nl heeft tot nu toe:

2021 2022 (t/m 17 sept)

542 bezoekers 446 bezoekers

Wat opvalt was, dat veel bezoekers hun doel (bv svVasse) vinden op InVasse.nl en daarna doorklikken naar
de website van hun doel. InVasse.nl is dus belangrijk voor de vindbaarheid van de website van de deelnemer.

InVasse.nl wordt gevonden via :
● Zoekmachines: 289
● Wikipedia: 22
● dhk.invasse.nl: 15
● Linkedin en Facebook: 14

Opmerkelijk: De fotopagina van Vasse Vrögger wordt vrij vaak bekeken (ruim 70x elk jaar)



Hieronder het bijgewerkte kostenplaatje:

Module Kosten

Hosting (TransIP) € 72,00

Wordpress € 0,00

WP forms (formulieren
bouwen) € 80,00

Jetpack (anti-spam, etc.) € 0,00

Performance cache
(uitbreiding hosting) € 36,00

Photo gallery € 0,00

Capabilities & Permissions € 59,00

WP Mail SMTP € 0,00

Onvoorzien, overigen € 75,00

Totaal € 322,00

Betalende deelnemers 5 € 64,40

10 € 32,20

Hoe meer deelnemers, hoe goedkoper per deelnemer, echter 5 deelnemers is het minimum.
Er moet rekening gehouden worden met een jaarlijkse indexering.

U kunt inschrijven voor uw deelname aan invasse.nl via: https://www.invasse.nl/deelname-website/
Graag uw reactie voor 1 november 2022 via bovenstaande link of via e-mail: jwlparent@gmail.com

De jaarlijkse contributie wordt in januari geïnd via de landingsplek van de werkgroep: de Dorpsraad Vasse.

Voor de eerder genoemde dorpsapp wordt subsidie aangevraagd of wordt gezocht naar een app-bouwer, die
de app gratis wil bouwen.

Als het onmogelijk blijkt om 5 of meer verenigingen of instellingen te vinden die het digitale
dorpsplein willen steunen, wordt InVasse.nl per 1-1-2023 opgeheven.

De werkgroep Digitaal Dorpsplein:
Ellen Booijink
Ria Oude Luttikhuis
Johan Parent

https://www.invasse.nl/deelname-website/

