
Den Haag, 5 september 2014     <English below> 

 
Beste deelnemers van digitaal Den Haag (dDH), 
 
 
Met deze brief breng ik u als bestuurder van internetplatform dDH op de hoogte van een paar 

belangrijke veranderingen die recent plaats vonden en nodig u ook uit het deelnemen aan de 

eerstvolgende plenaire bijeenkomst. Daarnaast leg ik u alvast een paar vragen voor die tijdens het 

plenair aan de orde zullen komen. 

Op 21 juli is onze voorzitter Boyd Noorda overleden na langdurige ziekte. Hij was mede-oprichter van 

dDH en 'manusje van alles' voor dDH¨ zoals hij dat zelf uitdrukte. Het overlijden van Boyd is een groot 

verlies vanwege zijn persoon en zijn inzet voor bestuur en het platform. 

 

Vanaf eind 2013 zijn Boyd en de nieuwe systeembeheerder Albi Jansen druk bezig geweest met het 

overzetten van het digitale platform van de fysieke LESS-server (provider: Serveo) naar een virtuele 

VPS-server (provider: Transip). Ze werden daarbij ondersteund door andere technisch onderlegde 

dDH-leden. 

Het virtuele systeem gebruikt weliswaar meer energie, maar is goedkoper en – belangrijk – ook op 

afstand bestuurbaar. dDH is nu gemakkelijker te beheren en er kunnen veel meer gebruikers terecht 

tegen een lager abonnementsgeld. Het uitproberen van nieuwe vormen van internetcommunicatie, 

nieuwsgaring en media- en softwareuitwisseling blijft mogelijk. 

 

Na het overlijden van Boyd heb ik alle gegevens verzameld die nodig zijn voor het overnemen van zijn 

administratieve en financiële taken, zoals het versturen van de achterstallige facturen. Ik word daarbij 

ondersteund door Rob Bleijerveld. 

Een aantal gebruikers kreeg al een factuur over het eerste halfjaar van 2014. De rest krijgt die 

binnenkort. 

 

Vanwege de overgang naar een nieuwe, goedkopere server, is in overleg met Boyd besloten dat er 

geen facturen worden verstuurd voor het tweede halfjaar van 2014. Ook is besloten af te zien van het 

versturen van de facturen voor het tweede halfjaar van 2013. Dat laatste als tegemoetkoming wegens 

de administratieve vertraging die is opgetreden door Boyd´s ziekte. Er is voldoende financiële ruimte 

om dit te kunnen doen.  

 

We gebruiken de wisseling van het serversysteem om met ingang van 2015 over te gaan op 

vooruitbetalen voor het gebruik van mailinglijsten en websites. Dat wil zeggen: begin december 2014 

krijgt u de facturen toegezonden voor het eerste halfjaar van 2015. De verzending zal overigens niet 

meer per post gaan zoals tot nu toe, maar per email. 

Albi Jansen en Rob Bleijerveld hebben voorlopig het admin-beheer van mailinglijsten en websites van 

Boyd overgenomen, totdat voor die taak iemand anders wordt gevonden. 

 

Albi Jansen zorgt daarbij ondertussen voor het beheer van onderhoud, backups en storingsdienst van 

het systeem. En hij stuurt het technisch team aan dat inmiddels is uitgebreid met een paar nieuwe 

mensen. Een aantal van hen zal gaandeweg de noodzakelijke basisvaardigheden voor het beheer 



aanleren. 

 

Ik stel voor dat we in november in een plenaire bijeenkomst houden voor het kiezen van nieuwe 

bestuursleden en voor het nemen van besluiten over dDH. Gebruikers die niet aanwezig kunnen zijn, 

zullen actief kunnen deelnemen via een skype-verbinding. (We hebben inmiddels ook een aantal 

gebruikers in het buitenland). Binnenkort ontvangt u een weblink (´doodle´) voor het aangeven op 

welke avonden in november u aan het plenair kunt deelnemen. 

Op de agenda van het plenair staat onder meer het kiezen van een nieuw bestuur. Indien u dDH wilt 

ondersteunen door plaats te nemen in het bestuur – of indien u een externe kandidaat wilt 

voordragen - laat me dat dan zo spoedig mogelijk weten via email of telefoon (gegevens staan 

onderaan). 

 

Een ander belangrijk agendapunt gaat over het voortbestaan van dDH. Daarbij staan onder meer deze 

vragen centraal: 

- ¨Voldoet de dienstverlening van dDH aan uw wensen en eisen?¨ 

– ¨Is er behoefte aan andere faciliteiten en softwaretoepassingen?¨ 

–  en ¨Hoe kunnen we (veel) meer gebruikers aantrekken?¨ 

Ik nodig u uit om ter voorbereiding van dit agendapunt alvast door te geven welke wensen en/of 

ideeën u heeft met betrekking tot deze vragen. 

 

 

Hartelijke groet, 

Gerrit Frijstein 

(bestuur dDH) 

U kunt mij bereiken via e-mail van dDH bestuur@ddh.nl of telefoon 070-3251102 
 
Agenda Plenair: 
1 Opening 
2 In memoriam Boyd Noorda (voorzitter dDH)  
3 Het kiezen van bestuursleden 
4 financieel overzicht 2014 / begroting 2015 
5 Het vooruitbetalen 2015 
6 Het voortbestaan van dDH 
7 wvttk. en afsluiting 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

mailto:bestuur@ddh.nl


The Hague, September 5th, 2014 

 
Dear participants of digitaal Den Haag (dDH), 
 
 
As a board member of the internet platform dDH I´d like to inform you about some important 

changes that took place recently. I also want to invite all of you for attending our next plenary 

meeting. And as a preparation to that plenary I already put some questions to you regarding the 

agenda. 

July 21st, our president Boyd Noorda has passed away after having been ill for a long time. He was 

one of the founders of the platform and considered himself as the ´odd-job man of dDH´ (in his own 

words). The death of Boyd is felt as a big loss both because of his personality and of his input for 

board and platform. 

 

From the end of 2013 on Boyd and the new system operator Albi Jansen have been very busy 

transferring the digital platform from the physical LESS-server (provider: Serveo) to a virtual VPS-

server (provider: Transip). They were assisted by some other technically able members of dDH. 

 

The virtual system indeed uses more energy, but it is surely cheaper and – very important – it is 

remotely manageable. From now on dDH can be managed more easily and far more users can join us 

while the subscription fee will be lower. And experimenting with new forms of internet 

communication, news gathering and media and software exchange will still be possible. 

 

After the death of Boyd I gathered all data necessary to take over all of his administrative and 

financial tasks, like the sending of the invoices in arrear. Rob Bleijerveld supports me in this. A 

number of participants of dDH already received an invoice over the first half year of 2014. The rest 

will receive one soon. 

In consultation, Boyd and I decided that we wouldn´t send any invoices over the second half year of 

2014 because of the transfer to the new, cheaper server. Also it is decided that neither invoices over 

the second half year of 2013 will be sent as a form of compensation for the administrative delay that 

occurred because of the illness of Boyd. DDH has enough financial resources to be able to 

compensate. 

 

We will use the change of server system to introduce a paying-in-advance approach for the use of 

mailinglists and websites, starting in 2015. That is, early december 2014 you will receive an invoice 

for the first half year of 2015. These invoices will not be sent by mail like before, but by email. 

For the present, Albi Jansen and Rob Bleijerveld have taken over the management of mailinglists and 

websites from Boyd, until someone else will be found to perform these tasks. 

In the meantime Albi Jansen manages the maintenance, backupping and technical trouble shooting of 

the system. He also heads the technical team that has been extended with a few new people. Some 

of them will gradually learn the necessary basic skills for the management of the system. 

 



I propose we´ll have a plenary meeting in november for the election of new board members and for 

decision making over dDH. Participants that cannot be present physically will be able though to use a 

skype connection to participate online. (In the meantime some organisations from abroad started 

participating in dDH). Soon you will receive a weblink (´doodle´) for indicating which nights in 

november you could participate in the plenary. 

Amongst other items, the agenda for the coming plenary contains the election of a new board. In 

case you want to support dDH by being in the board – or in case you want to nominate an external 

candidate – please, let me know as soon as possible by email or phone (contact data below). 

 

Another important agenda item is about the continuation of dDH. Some of the central questions to 

this item are: 

- ¨Does the service provision of dDH meet your needs?¨ 

– ¨Is there any need for creating different facilities and software applications?¨ 

–  and ¨How will we be able to attract (many) more partipants?¨ 

In favor of a good preparation of this item I invite you to already share your wishes or ideas 

concerning these questions. 

 

Cordially yours, 

Gerrit Frijstein 

(board dDH) 

I can be contacted by email ( bestuur@ddh.nl) or phone (+31(0)70-3251102) 
 
Agenda Plenary: 
1 Opening 
2 In memoriam Boyd Noorda (former president dDH)  
3 Election of board members 
4 Financial overview 2014 / budget 2015 
5 Paying-in-advance 2015 
6 Continuation of dDH 
7 Any other items and conclusion 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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