
Koers voor de komende jaren (Jaarplan 2021 – Uitgaan van eigen kracht!) 
met o.a. als thema: ‘De Vensterwebsite’ 
 
Vraag 1: gaan we voor het updaten van het onderliggende systeem of voor een hele nieuwe website? 
 
De huidige website is sinds 2015 in gebruik en is in 2022 toe aan een technische update. Het onderliggende 
systeem (Drupal 7, uitgekomen in 2011) moet geüpdatet worden naar een veel actuelere versie (Drupal 9, 
huidige, nieuwste versie). Bepaalde onderliggende fundamenten van de website moeten opnieuw worden 
opgebouwd. 
 
Het raamwerk waarop Drupal 7 in 2011 is gebouwd, is inmiddels ingehaald door de tijd en Drupal 8 en 9 
hebben het voor een deel verouderde functionaliteit inmiddels vervangen door een veel krachtiger en 
moderner raamwerk. Wanneer in November 2022 de zogenaamde ‘end-of-life’ -status voor Drupal 7 ingaat, 
betekent dat dat er niet meer aan die oude versie zal worden gewerkt, ook niet wanneer het gaat om 
kritische zaken zoals de veiligheid. 
Wie dan nog een Drupal 7 website ‘live’ heeft draaien kan erop rekenen dat de website op enig moment 
gehackt gaat worden en ongemerkt begint met het infecteren van de bezoekers hun computers, tablets, of 
telefoons. 
Net zoals niemand meer met Windows XP werkt op zijn computer, zal Drupal 7 volgend jaar ook plaats 
moeten maken voor een nieuwere, veiligere en betere versie... 
 
De werkgroep heeft de afweging gemaakt of gekozen moet worden voor een hele nieuwe website, dan wel 
het onderliggende systeem (de fundamenten) te verbeteren (eigentijds en functioneel).  
De werkgroep doet het voorstel om de bestaande website te updaten en daar - waar nodig - te verbeteren.  
De volgende overwegingen hebben tot dit voorstel geleid: 
- de website wordt regelmatig bezocht en de reacties zijn overwegend positief! 
- de website wordt als gebruiksvriendelijk en vertrouwd ervaren. 
-  de informatievoorziening is breed. 
-  het voordeel van deze geautomatiseerde website is, dat de voorbije activiteiten nooit handmatig  

verwijderd hoeven te worden, want de tijdlijn ‘rolt’ automatisch door naar het archief. 
-  een website zonder archief is niet transparant; de bezoeker kan zich nu een goed beeld 
   Vormen. 
- de benodigde informatie ligt in het archief ‘voor het grijpen’. 
-  een eventuele update daarna, van versie 9 naar versie 10 is dan eenvoudig. 
-  Het Venster is gebaat bij Rinie als webmaster. Er is (vooralsnog) niemand die deze taak van haar wil 

overnemen. 
 
Vraag 2: welke functionele uitbreidingen zijn nodig en in hoeverre is visuele identiteit gewenst? 
 
Functionele uitbreidingen: 

- Deze zouden kunnen bestaan uit een verbeterde navigatie, het inbedden van (Youtube)films, tevens 
uit het weghalen van overbodige en niet meer functionele  pagina’s of menu’s, waardoor de website 
minder ‘zwaar’wordt. 

- Visuele identiteit: de uitstraling kan wat frisser/lichter qua kleurstelling. Dat gaat in uitgebreid 
overleg met Erik, die op de hoogte is van de huidige ontwikkelingen daarin en gewend is zich in te 
leven in de visie van de opdrachtgever. Vragen en ideeën van de leden van de werkgroep worden 
daar natuurlijk ook in meegenomen, ook hoe we het Venster wellicht nog beter/helderder kunnen 
profileren. Het is belangrijk dat de website ‘rustig’ en overzichtelijk blijft. 

 
 
 



Voorstel: 
- De werkgroep (Hans, Rinie en Wim) stelt voor de bestaande website te updaten en daar waar nodig 

te verbeteren, in nauw overleg met de webbeheerder/-bouwer Erik van der Leer. 
- Aan Erik wordt een offerte gevraagd en na besluitvorming van het bestuur wordt de opdracht 

verstrekt. 
- De functionele uitbreiding en verbeteringen (uitstraling, navigatie, opschoning, enz.) zullen in nauw 

overleg gaan met de leden van de werkgroep, aangevuld met Ingrid van Rhee. 
 


