
Jaarverslag secretaris 2013 
 
Post / e-mail 

Naast de gebruikelijke vragen, inschrijvingen, rekeningen, etc. zijn er geen bijzonderheden te 
vermelden. 

 
Leden 

In 2013 had Arcana 325 leden.  
Dat is net iets minder dan in 2012, toen hadden we 330 leden.  

Naar verwachting zal het aantal leden in 2014 verder afnemen, omdat De Landen van Lamorak stopt. 
De minderjarige leden die hieraan deelnemen kunnen vooralsnog niet terecht bij een ander 
evenement. 

 
Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief werd in 2013 maandelijks naar ongeveer 325 - 350 leden verstuurd. Dit aantal ligt iets 
hoger als het totaal aantal leden van de vereniging omdat dit zowel de leden van het huidige als het 
voorgaande jaar zijn. 

Eind 2013 is de (voorlopig) laatste nieuwsbrief verzonden, bij gebrek aan een redactie om de input 
hiervoor te verzorgen. 

 
Facebook 

Arcana heeft zowel op Facebook een eigen pagina en een besloten groep, waar een flink aantal 
leden op aangesloten zijn. Facebook is populair als (laagdrempelig) communicatiemiddel. Vragen 
worden snel en uitgebreid beantwoord, soms ook vanuit de kerngroepen.  

Door het persoonlijk karakter van is niet altijd duidelijk of uitspraken op persoonlijke titel of namens de 
vereniging of kerngroepen gedaan worden.  

Het bestuur wil benadrukken dat de website en de bekende e-mailadressen de enige “officiële” 
communicatiemiddelen met de vereniging en de kerngroepen zijn. Antwoorden die door leden 
gegeven worden zijn, hoe goed bedoeld ook, niet altijd correct. 

 
 
Mijn Arcana 

In 2013 hebben maar liefst 9 evenementen gebruik gemaakt van Mijn Arcana, namelijk: 
2x Elerion, 1x De Bron, 1x Wolfhagen, 2x De Landen van Lamorak, 2x De Herberg en 1x Horror 
Arcanea. 

Het inschrijfproces is aangepast nadat de hiervoor benodigde wijziging in het Huishoudelijk 
Reglement is goedgekeurd tijdens de ALV aansluitend aan Elerion 36. Het inschrijfproces is hierdoor 
korter en sneller geworden, wat met name voor de (spelers)inschrijving van Elerion eerlijkere 
volgorde van inschrijving oplevert. 


