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NIEUWSBRIEF nr. 04, 12 december 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------Beste Trinitariër,
Hier weer het laatste globale nieuws inzake wat onderwerpen.
Voortgang accounts
Van de al 197 accounts zijn er nu 174 aanmeldingen van personen die graag een reünie
willen. Het blijft dus nog steeds stevig groeien. Bij 200 aanmeldingen voor een reünie
moeten we toch echt beginnen, lijkt mij zo.
Ik overweeg om een aparte blogpagina aan te maken, zodat iedereen zijn zegje kan
doen omtrent een reünie. De enquête bleek geen succes, dus die is verwijderd. Volg
verder de website zou ik willen zeggen.
Account activeren
Er zijn nog steeds 16 accounts aangemaakt die men vervolgens niet heeft geactiveerd.
Dat is jammer voor ze, want zij missen dan de vele toegankelijke informatie en
documentatie! Je kan dat nog steeds blijven doen door de informatie van de gestuurde email te volgen, of, als je die niet meer hebt, na het gebruik van de knop 'inloggen' een
nieuw wachtwoord aan te vragen. Dat gaat automatisch, oftewel zonder mijn inmenging.
Heb je toch hulp nodig, e-mail mij gerust: h.elferink@upcmail.nl.
Website
Door voortschrijdend inzicht verandert de website soms. Als laatste zijn alle foto's
ondergebracht onder het onderwerp FOTOGALERIJ.
Qua bereikbaarheid waren er even problemen. Door wijzigingen in DRUPAL bleek de
website slechts te bereiken zonder HTTPS/ of HTTPS:/WWW of WWW/. Oftewel alleen
TRINITEITSLYCEUM.NL in je browser bleek nog te werken. Dat is grotendeels opgelost.
Alleen met de S van HTTPS werkt het nog niet. Ik moet een nieuw certificaat regelen.
Inhoud
Vooral van Albert Scholz heb ik weer vele Tolle Leges in leesbare vorm mogen
ontvangen. Jammer dat niemand kan bijdragen aan Tee-eL's. Ga nog eens op zoek op
zolder, zou ik zo willen zeggen!

Organisatie reünie
Ik had als doel gesteld om tenminste 200 personen te hebben die een reünie zouden
willen en dan pas overgaan tot daadwerkelijke realisatie. Dat aantal wordt waarschijnlijk
dit jaar nog bereikt.
Er zijn nu 30 personen die willen helpen te organiseren. Elf daarvan hebben reeds een
inlog op de DROPBOX, van waaruit ik alles zou willen organiseren.
In januari krijgen de elf een agenda-invitatie om bijeen te komen. De overige 19 kunnen
zich daarbij aansluiten. Ik ga de uitnodigingen in januari 2017 versturen.
Trinitariërs
We missen nog veel broers, zussen, vrienden en vriendinnen. Moedig ze aan om een
account aan te maken. Des te meer zielen, des te meer vreugde.... in ieder geval bij de
reünie, toch?
Met vriendelijke groet,
webmaster
Edward Elferink

