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SNEUPER 

Accent: 'sneuper 

Woordsoort: znw. m./v. 

Datering: 1911— 

21. iem. die er altijd op loert om iets te krijgen. — sneupert. 

2 2. vrouwenjager. — sneupert. 

2 3. snuffelaar, iem. die alles doorzoekt, nieuwsgierig is. 

2 4. persoon, niet-vakgeleerde, die uit liefhebberij een bepaalde wetenschap beoefent, inz. historisch onderzoek doet. 

Samenstellingen: natuer-, neisneuper.  



Historische Vereniging Noordoost

Friesland• Introductie 

• Doelgroepbepaling 

• Communicatie met leden/ genealogen

• Inzet online/social media

• Wat heb je nodig om te beginnen?

• Voorbeelden inzet online media

• Effecten 

• Advies

2
Open Dag Tresoar 12 december 2012,

Hans Zijlstra, www.zijlvaart.com

Historische Vereniging Noordoost 

_ Friesland 
e Introductie 

e Doelgroepbepaling 

° Communicatie met leden/ genealogen 

e Inzet online/social media 

e Wat heb je nodig om te beginnen? 

e Voorbeelden inzet online media 

e Effecten 

e Advies 

 



Introductie

3

Open Dag Tresoar 12 december 2012,

Hans Zijlstra, www.zijlvaart.com

Introductie 

Groninger 
REET 

Leeuwarden 

ES 

Open Dag Tresoar 12 december 2012, 

Hans Zijlstra, www.zijlvaart.com  



Introductie

• 25 jaar geleden opgericht als Vereniging van 
Amateur Archiefonderzoekers te Dokkum

• 525 leden en groeiend

• Genealogie & streekhistorie Noordoost Friesland

• Doel: Delen van kennis en ervaring. Publicatie 
kwartaalblad leden, De Sneuper (oplage 600), en 
sinds 1999 ook gedeeltelijk online. 

• 2x jaarlijks ledendag.

• HZ webmaster sinds 2000.
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Doelgroepbepaling

• Vaak niet erg specifiek. Kijk naar bestaande leden en 
ontwikkeling in bestand over afgelopen jaren. 

• Kies duidelijk waar je GEEN energie in steekt bv wel/niet Engelse 
versie van site voor emigranten. Heeft richten op jeugd wel zin? 
Werving in categorie 40-55 kan ook verjonging zijn.

• Primair: Geinteresseerden in: 
– genealogie van families uit de regio Noordoost Friesland. 

– regionale historie Noordoost Friesland (en gerelateerde maritieme
historie).

• In praktijk vaak 50+

• Secundair: Organisaties als archieven, musea, regionale media en 
gerelateerde verenigingen (netwerk)
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Communicatie met leden/           

genealogen   

• Ledenblad: elk kwartaal

• Website 24/7

• Email voor vragen en kopij (nog belangrijkst)

• Van papier naar online of beide?

• Vraag: Is dat genoeg?
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Communicatie met leden/ 

enealogen 

e Ledenblad: elk kwartaal 

e Website 24/7 en | 
    

Algemeen Nut Beogende Inst 
net netwerk van ruim 

jn betreften genealog 
culturele en maritieme historie 

e Email voor vragen en kopij (nog belangrijkst) 

  

   

e Van papier naar online of beide? 

e Vraag: Is dat genoeg? . E : 
Home Blog } Kwartaalblad v É Kalender | verhalen | Documenten Boeken } Archief v 3 Zoeken } vragen 

k f ê 

  

Wie is online q e 
Welkom op de officiële website van de Historische Vereniging Noordoost- 5 
Friesland. 

  

9 Kalende 

Map of Visitors 
De site biedt u de meest uitgebreide en relevante verzameling van indexen, nieuws, foto's, 2 novernb: 

© Login video's, verhalen, boeken en links over genealogie en historie van de regio Noordoost 29 noverb: 
© Register Friesland. ‘Arjen Dijkst 

S De Vereniging richt zich op het doen van archiefonderzoek naar (familie-)geschiedenis in de EINE 

Login met: omgeving van Dokkum en de Dongeradelen (Noordoost Friesland). Omliggende es dacamh 
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Inzet online/social media

• Online zijn is niet genoeg. Promoot ook en vraag 

expliciet/laagdrempelig om lid te worden etc.

• Geef regelmatig kleine stukjes gratis weg (de 

markt/sinaasappel-methode) bv oude artikelen uit 

verenigingsblad, cd-rom, boek.

• Delen passie voor genealogie en streekhistorie impliceert 

interactie met en tussen leden/geïnteresseerden.

• Kleur blauw en logo/naam Sneuper Dokkum: 

herkenbaarheid/ kwaliteitsimago.

• Via online media bouw je herkenbaar netwerk

• Netwerk versterkt binding, werving en PR
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Social media hebben al een lange geschiedenis:

Poezie-albums:
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Social media hebben al een lange geschiedenis: 

Poezie-albums: 

Dld tet Et et Pd dd 

Kk dt KR nt edad BN ande dS tl Ads 

Uiteraard had men die niet In het 19e-eeuwse Dokkum, maar 

de vriendenalbums kunnen wel degelijk als voorlopers ervan 

he 

vijf van dergelijke losbladige albums worden hier behandeld. ze 

hdd et EAK vand tE Ne rd 

NE eea eel aen ef eere Weed 
Vk ee Ten ld deld atd ale dn 

Dt le dt bale Kl dte eh cl bedek 

ER de Edd ek eld 

DN ede AE AN Tent eed 
er ook een bij van een Dokkumer jongeman. Voor de meesten 

geldt dat ze met het album begonnen vanaf een jaar of vijftsen en 

dat ze ermee ophielden zodra ze gesetteld waren. Ze kregen het 

Et ek onl dte Td 

Pedaal RR tet nd IN 

had anda ded Ao el ee ld AR edel 

een doopsgezind of progressief hervormd milieu: Dokkums upper 

ten met burgemeesters, statenleden, notartssen, predikanten. Het 

betreft koopmansdochter Geeske Fockema; Carolien Schonegevel, 

Dik kint ar ee hin id RN kt 

kantendochter Nans Hugenholtz; en Petrus van Steenwijk, die zelf 

PN iel 

id ketel nf 

met genealogische gegevens, zijn terug te vinden via een 

Delden lt deet 

herkomst van de versjes (o.a. van Hieromymus van Alphen, de 

doopsgezinde dichteres Francijntje de Boer, de Bijbel) en de vele 

Keble ten B ed RA Chet Li id 

Pr Ent Kaikan dt bk 

HISTORIA DOCCUMENSIS 
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Album Amicorum Sixtus Brunsvelt:

• Voorloper Poezie-album, 17e eeuw
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Wat heb je nodig om te beginnen?

• Duidelijk doel

• Geen IT kennis/ervaring

• Gratis online software

• Nieuwsgierigheid

• Trial/error

• Kijk hoe anderen het doen

• Tijd/prioriteit

• Passie 

10

Open Dag Tresoar 12 december 2012,

Hans Zijlstra, www.zijlvaart.com

Wat heb je nodig om te beginnen? 

Duidelijk doel 

Geen IT kennis/ervaring 

Gratis online software 

Nieuwsgierigheid 

Trial/error 

Kijk hoe anderen het doen 

Tijd/prioriteit 

Passie 

Open Dag Tresoar 12 december 2012, 

Hans Zijlstra, www.zijlvaart.com  



Voorbeelden inzet online media

• Blog, http://sneuperdokkum.blogspot.com sinds januari 2008

• Slideshare, http://www.slideshare.net/sneuperdokkum

• YouTube

• Flickr/Picasa, https://picasaweb.google.com/sneuperdokkum

• Google Maps

• Twitter, http://twitter.com/sneuperdokkum sinds eind 2010

• Mobiele versies

• iPad/ Flipboard, http://www.youtube.com/watch?v=KRw3i2rGaNI en 
http://youtu.be/F3PD3uxGbo0 (zie ook meneer Strubbe)

• Google Analytics voor het bijhouden van statistieken

• Promotie ook via Fryslan Genealogy emaillist (1400 leden) en online 
Forum Tresoar.

• Website http://www.HVNF.nl basis/ verzamelpunt.
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Blog 

• Blogger.com of Wordpress

• Integreer plug-ins, media

• Recycle oude teksten

• Nodig uit tot reageren

• Gebruik duidelijke titels en tags (SEO)

• Meet bezoek met Google Analytics

• Probeer bepaalde frequentie vol te houden

• Blijf aanpassen en polijsten
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EVE EE) 

Bestand Bewerken Beeld Geschiedenis Bladwijzers Extra Heb 

[IB sneuper blog van de Historische verening … |, 

Bogspet.nl 4 Pf 

B] Meest bezocht £Y koppelingen aanpassen | Windows Media EY Windows 

  

     

  

   

   

Blogger.com of Wordpress 
Over dit weblog 

Blog van de Historische Vereniging ° . g Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma Noordoost Friesland te Dokkum, een p a soar op 12-12 € gr é 
a Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) e ë 

J met een kennisnetwerk van ruim 500 leden en bestaat ijn zel de en kleine ö 
zffen genealogie, regionale, 

zie december 2012. Tresoar wil dan aten zier 4 
we 

        

ede 

  

Recycle oude teksten 

Nodig uit tot reageren 

Gebruik duidelijke titels en tags (SEO) 

Meet bezoek met Google Analytics 

Probeer bepaalde frequentie vol te houden 

Blijf aanpassen en polijsten 
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Twitter 

• Duidelijke avatar

• Vermeld in profiel http://

• Begin met volgen Twitter gelijkgestemden

• Bericht waar mogelijk met link

• Af en toe foto (vanaf smartphone)

• Retweeten, maar ook blocken

• Beantwoord reacties via @

• Check @Verbinden regelmatig
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TEE 

  

Bestand Generken Beeld Geschiedenis pladijzers Extra te 
  1yPIP - Mijn Persaanlijke Index Pagina 9 Sneuper Dokkum (@sneuperdokkum) op … x | El sneuper blog van de Historische Verenig 

@ Toten me. (US) | hètrs:f ter. com/sneuperdokkum 
  

    

Meest bezocht £Y Koppelingen aanpasser Windows Media £F Windows 

Ee CLE CR INE : MENE 

  

° 

LA 

| W | tt e r Sneuper Dokkum Je profiel wijzigen 
sneuperdokkum zeie 

Historische Vereniging Noordoost-Friestand te Dokkum, 
regionale en maritieme historie & genealogie, Kwartaalblad De 
Sneuper, full-color, oplage boo. H.Zilstra 120 
Dokkum! Amsterdam _ http: HVNE.nl 

425 3 

  

Tweets > _ Tweets 
volgend 

eh S 
volgers mj Wat is dat nau voor getoeter? Zwarte Piet op een Bitri-scooter! 

ow WAEL Sp 
Favorieten 

Duidelijke avatar R-    

  

     
Dokkumer Lokaaltje 
De ontwikkelingen rondom het Dokkumer Lokaalje en de 

T__NFLS zijn vanaf vandaag oak te volgen via racebaokdfacebook cam 
ADokkumerLokaal. 

    Recente afbeeldingen 

. . Ui ee 
Vermeld in profiel http:// _ 

            

     Sneuper Dokkum 
Brieven transcripties van Friezen in het leger van 
Napoleon: friezen-ander-napaleon.nlfPages/pagina_b… #genealngie          
   

  

Volgen 

      

HVPA [microsoft PowerPoint -[Sneupen met Social Media2012 
Mn 

Begin met volgen Twitter gelijkgestemden 

Bericht waar mogelijk met link 

Af en toe foto (vanaf smartphone) 

Retweeten, maar ook blocken 

Beantwoord reacties via @ 

Check @Verbinden regelmatig 
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Effecten 

• Kwalitatief:
• Sinds online gegroeid van regionaal naar internationaal.
• Betere instroom van kopij, van hogere kwaliteit.
• Kwartaalblad van z/w naar kleur A4
• Waardering door nominaties voor diverse prijzen.
• Leuke contacten met auteurs, radio-/filmmakers, 

professoren, musea, overheid, sponsors. 
• Goede en bekende naam in de regio.

• Kwantitatief: 
• Sinds 2000: van 175 naar 525 leden
• Ca. 3.000 bezoekers op blog per maand
• 430 volgers op Twitter, sinds eind 2010
•
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Advies 

• Begin eenvoudig

• Blog

• Twitter (via Twitterfeed), maakt Flipboard op 

iPad mogelijk

• Facebook als je tijd/mensen hebt

• Redactie online in overleg met redactie print

• Probeer bepaalde frequentie vol te houden
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Lyt.sr/sneuper

sneuperdokkum@yahoo.com

info@hvnf.nl

@sneuperdokkum
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Vragen/Meer info?Vragen/Meer info’? 

Lyt.sr/sneuper 

sneuperdokkum@yahoo.com 

info@ hvnf.nl 

@sneuperdokkum 
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