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Jaarverslag 2009 website

De bereikbaarheidvan de website is het helejaar goed ge-

weest. Wel zijn er problemen gemeld dat de website ach-

ter een firewallniet altijd goed werkt. Dit probleem is met

de huidige software niet op te lossen. Diezelfde software

maakt datonderhoudveel meer tijd vergt dannodig is. Dat

geldt ook voor kleine aanpassingen. En zo zijn er nog wat

onhebbelijkheden die opgelost worden door andere soft-

ware. Neem daarbij de reeds bestaandeplannen voor een

nieuwe website en dat verklaart waarom tijdens het staartje

van 2009 gestart is met de vernieuwing. Deze zal voor u

zichtbaarworden in de eerste helft van 2010.

De inhoud van de website wordt nog steeds door de web-

masters zelfgeschreven. Welkrijgen de webmasters zo nu

en dan foto’s toegestuurd van excursies en vondsten. Dank

aan de toezenders! Hopelijk zet deze trend in 2010 door.

Ton Lindemann& Sylvia Verschueren2, webmasters

De website heeft in de loop van het jaar 6 grotere updates

ondergaan. Hieronder een overzicht van de hoofdzaken;

• Onderhoudvan de pagina’s onder Activiteiten heeftbe-

staan uit het bijwerken van de aankondigingen van ex-

cursies en bijeenkomsten (inclusief plaatsing van de

convocatie). Verder zijn fotoverslagen geplaatst van de

paasexcursie naar Frankrijk en de Mill-actie te Boxtel.

Aan het fotoverslag over Miste zijn foto’s toegevoegd

waarop te zien is hoe de locatie er nu uit ziet.

• De pagina met de Opmerkelijke vondsten is bij gewerkt

met de vondsten zoals deze in Afzettingen zijn gepubli-

ceerd. In totaal staan er nu 28 van deze vondsten op de

website.

• Door het hele jaar heenheeft op de pagina Periodieken

steeds de inhoudsopgave van het laatst verschenen num-

mer van Afzettingen en van de laatste CR gestaan. Voor

CR is de inhoudsopgave (vanaf 1995) bijgewerkt.
• Een soortenlijst van de kleinezoogdieren van de stranden

vanZeelanden de Zuid-Hollandseeilandenis toegevoegd

op de pagina Geologie. Enkele andere soortenlijsten zijn

geupdated. Verder is de geologische tijdschaal bijgewerkt

met de laatst bekend geworden ‘golden spikes’.
• Op de pagina Bibliotheek is een bijgewerkte versie van

de catalogus geplaatst.
• Alle links zijn nagelopen of ze nog werken. Van iedere

niet werkende link is geprobeerd vast te stellen wat de

goede link is. Op basis van het resultaat is de link gewij-

zigd of verwijderd.

De statistieken geven eenwat lagerbezoek van de website

aan. Een echte oorzaak laatzich uit debeschikbare dataniet

herleiden.Opmerkelijke vondsten enActiviteitenbleven de

meest bezochte pagina’s. Geologie met daarbij stratigrafie

en paleogeografie trokken ook de nodige bezoekers.


