Jaarverslag werkgroep website en social
media 2019
Sinds januari 2018 is de nieuwe website in de lucht met een groeiende
hoeveelheid informatie: www.heemkundekringcranendonck.nl. De website en
Social Media worden verzorgd door Harry de Laat met hulp van anderen.

Website
De webmaster probeert ongeveer om de vijf dagen iets nieuws te publiceren
en zo de website te laten groeien met artikelen zoals:
- Bidprentje van de maand (met dank aan Annie Staals-Jacobi);
- Foto van de maand (met dank aan de Fotogroep);
- Monument van de Maand;
- Natuurwandeling (met dank aan Jan Jakobi);
- Bekende Cranendoncker;
- Object van de maand;
- Nieuws (convocaties) en dergelijke (met dank aan Jac. Biemans).
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In totaal werden er in 2019 maar liefst 95 artikelen gepubliceerd.
Nieuwe pagina’s zijn aangemaakt:
- Straatnamen;
- Toponiemen en kadasterkaarten;
- Openstelling Heemkamer.
Het contactformulier wordt veel gebruikt. We proberen snel en vakkundig te
reageren.
De website trok in 2018 in totaal 13.937 bezoekers (gemiddeld 38 per dag), in
2019 21.321 (gemiddeld 58 per dag) Een stijging van ruim 50%.

Social Media
Facebook: Op 31 december 581 personen die onze pagina leuk vinden en 621
volgers, vergeleken met andere heemkundekringen doen we het goed, maar
dit moet natuurlijk nog groeien. Vaak delen we belangrijke artikelen met
andere Facebookpagina’s zoals: Je bent Bulander als … (bijna 3000 leden) Je
bent van Hamont Achel als… ( ruim 7300 leden), Cranendonckers onder elkaar
(ruim 700 leden) Enkele nieuwsitems worden gedeeld door Gastel City nieuws
en de VVV.
Verder is begonnen met een Instagram account (117 volgers) en Twitter
account (21 volgers)
Totaal social media ruim 750 volgers

Grenskoerier
Elke maand wordt er een artikel aangeleverd: ‘Ken je Heem’. Enkele publicaties
in Grenskoerier, HAC-weekblad en Eindhovens Dagblad (met dank aan Jac.
Biemans)
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