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Vrijdag 17 januari 2020 gaat voor 13 verenigingen in Ee in de geschiedenisboeken als een historische avond. Op deze
dag werd namelijk door deze verenigingen besloten om de handen in een te slaan en 1 gezamenlijke website te
bouwen. Om 21.00 uur werden de handtekeningen gezet door de verschillende bestuursleden en kort daarna werd het
glas geheven en getoost op een toch wel unieke samenwerking.

Het Dorpsbelang had vorig jaar al bij diverse verenigingen in Ee gepolst of er behoefte was aan een gezamenlijke
website. De situatie was namelijk dat een aantal verenigingen een website hadden, maar dat die als duur werd
beschouwd en dat het beheren van de site lastig was. Dat er verenigingen waren die graag een site willen hebben, maar
dat in hun eentje financieel niet konden dragen en/of beheren. Deze signalen werden door het Dorpsbelang opgepikt en
zo ontstond het idee om voor al die verenigingen 1 website te maken en gezamenlijk te gaan beheren. Offertes werden
opgevraagd bij website-bouwers, subsidies werden aangevraagd, en verenigingen werden uitgenodigd voor deze
bijzondere avond.

Op deze avond werd bekend dat het Iepenmienskipsfûns en de Rabobank geld beschikbaar hebben gesteld voor dit
initiatief. Ook werd bekend dat Jelte Westra (voormalig inwoner van Ee) de website gaat bouwen.

Na de aftrap van het Dorpsbelang, was het de beurt aan Jelte Westra om uit te leggen aan de verenigingen, hoe de
nieuwe website er uit komt te zien, dat iedere vereniging een eigen subsite krijgt, dat het plaatsen van berichten erg
simpel is, dat er 1 gezamenlijke agenda komt voor alle verenigingen, dat berichten automatisch worden doorgelinkt naar
Facebook, Twitter, etc. en dat de nieuwe website kort voor de zomer live zal gaan. Na een aantal vragen aan Jelte en
aan het Dorpsbelang, was het duidelijk voor de verenigingen en konden de handtekeningen gezamenlijk worden gezet.

De volgende verenigingen gaan gezamenlijk een website maken:

- Tennisvereniging Ee

- Christelijke muziekvereniging Lauwersfanfare

- Volleybalvereniging Oer&rsquo;t Net

- Voetbalvereniging Oostergo

- Gymnastiekvereniging Wêz Fluch

- Doarpshûs De Jister

- Postduivenvereniging S.S.A.

- Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier
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- Jeugdhonk It Skûlplak

- Uitvaartvereniging De Laatste Eer

- Kaatsvereniging De Trochsetters

- Vlasmuseum It Braakhok

- Dorpsbelang Ee e.o.

Natuurlijk is er ruimte op de site voor nog meer verenigingen, dus mocht je ook mee willen doen, neem dan contact op
met het dorpsbelang.

Nadat er was getoost op dit mooie besluit, sloot het dorpsbelang de avond af, door alle verenigingen te bedanken voor
hun aanwezigheid en hun bijdrage aan deze avond, ook Jelte Westra werd bedankt en veel succes gewenst met de
vervolgstappen. Tot slot wenste het Dorpsbelang alle verenigingen een goede samenwerking toe, die misschien wel leidt
naar nog meer samenwerking.
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