
Betreft: Dorpsapp InVasse.nl

Vasse, 8 december 2021

Beste vereniging/organisatie in Vasse,

Met deze brief willen we jullie interesse peilen om deel te nemen aan de opzet van een dorpsapp
InVasse. We zijn al een tijd bezig om te onderzoeken of we kunnen samenwerken op het gebied van
informatievoorziening in het dorp. Er zijn hierover ook al enkele sessies georganiseerd waarbij het
merendeel van het verenigingsleven aanwezig was. De dorpsapp kan automatisch informatie
genereren uit de website InVasse.nl of van uw eigen website. Zo kunnen we op een laagdrempelige
manier informatie delen met inwoners uit ons dorp. Ook de kleine verenigingen die geen website
hebben, kunnen makkelijk een plekje krijgen op deze app.

Dorpsapp Deurningen
Gaandeweg dit traject hebben we kennisgemaakt met de Dorpsapp Deurningen. Deze app via de
applestore is te vinden op https://apps.apple.com/nl/app/deurningen-app/id1465126635 en wordt
door inwoners in Deurningen veelvuldig gebruikt. Ook Rossum is bezig om deze app binnen het dorp
op te zetten.

Een voorbeeld van de app: Als je op de tegel Nieuws klikt:

Welke mogelijkheden biedt zo’n dorpsapp voor jullie als vereniging:
● Een eigen ‘tegel’ met de informatie die jullie als vereniging met het dorp willen delen
● Evenementen en nieuwsberichten
● Pushberichten voor nieuwe items
● Afvalkalender
● Commerciële mogelijkheden om te adverteren
● Toeristische informatie

https://apps.apple.com/nl/app/deurningen-app/id1465126635


Landingsplek en instandhoudingstermijn
Een dorpsapp in het leven roepen, vereist coördinatie en organisatie. Daarom is er een werkgroep
onder de vlag van de Dorpshuiskamer samengesteld die verantwoordelijk is voor het beheer en
onderhoud van de dorpsapp en de website invasse.nl De werkgroepleden zijn (Johan Parent, Ellen
Booijink, Michelle Spit, en Ria Oude Luttikhuis). We gaan nog in overleg met de Dorpsraad als
overkoepelende organisatie of zij bereid zijn de werkgroep in hun organisatie op te nemen. Daarnaast
willen we een instandhoudingstermijn van 5 jaar hanteren. Deze kan uiteraard ook verlengd worden
na deze periode.

Heeft u geen website maar wilt u wel op de app?
De app genereert informatie uit de verschillende websites. Indien u als kleine vereniging geen
website heeft, dan is het mogelijk tegen een jaarlijkse vergoeding aan te sluiten bij de dorpswebsite
InVasse.nl. De Werkgroep beheert deze website en u kunt gemakkelijk met hen contact opnemen om
de mogelijkheden en de daarbij behorende kosten te bespreken.

Gezamenlijk dragen van de kosten
De eenmalige kosten voor het bouwen van de app naar voorbeeld van Deurningen bedragen conform
offerte van de bouwer Wiebe Nieuwenhuis € 1.452,-- exclusief BTW. Daarnaast verwachten we
jaarlijkse kosten van € 60,-- exclusief BTW voor onderhoud en mogelijke updates.
Voor de website InVasse.nl zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van ongeveer € 650,- voor hosting en
wordpress plugins.
De dorpsapp komt beschikbaar voor Apple en  Android telefoons. (Iphone, Samsung, etc)
De kosten per vereniging worden na de interessepeiling, naar rato verdeeld. We denken aan € 200
eenmalige kosten per grote vereniging en € 100,-- per kleine vereniging. Daarnaast willen we een 5
jarig lidmaatschap (vanwege instandhouding van de app) afsluiten met elke vereniging zodat we ook
de jaarlijkse kosten kunnen dekken. De definitieve kostenopgave stellen we pas na definitieve
deelname van iedereen vast. Echter hoog zullen deze kosten niet zijn.

Geef uw interesse door vóór 30 december 2021
We willen graag zo snel mogelijk aan de slag met de app. Bij eerdere bijeenkomsten hebben de
Spekscheeters, Dorpshuiskamer en KPOV al aangegeven deel te willen nemen aan de app. Hoe meer
deelnemers we hebben, hoe lager de kosten per deelnemende organisatie. Graag horen we voor het
einde van het jaar of u als vereniging/organisatie ook deelnemer wilt worden. Wilt u dat? Klik dan op
deze link om u op te geven of e-mail naar johan@dorpshuiskamervasse.nl of bel ondergetekende:
06-53112452

Fijne feestdagen!

Namens de werkgroep,

Johan Parent

https://www.invasse.nl/deelname-groepsapp/
mailto:johan@dorpshuiskamervasse.nl

