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Nieuw Logo en nieuwe Website voor Da Capo 2000
Als autonoom gezelschap is Da Capo 2000 een onderdeel van de Sainte Cécile-familie
dat na een gedurfde start in 2000 inmiddels is uitgegroeid tot een vereniging met ± 35
leden. De verbondenheid met de harmonie komt o.a. tot uitdrukking in de keuze van het
nieuwe logo, waarbij een rode C een duidelijke coöperatieve verwijzing is. Dat betekent
niet dat een lidmaatschap aan Da Capo 2000 uitsluitend voorbehouden is aan
(voormalige) muzikanten van die harmonie. Zo zijn er ook (ex-)leden van andere
harmonieën, fanfares en muziekgezelschappen uit o.a. Sint Geertruid, Sittard, Holtum,
Maastricht, Beek en België.
Regelmatig zijn er vragen over de mogelijkheden die Da Capo 2000 biedt en daarom is er
onlangs ook een eigen website gebouwd: www.dacapo2000.nl.
De professionele opzet van die website vormt de basis van een brok informatie die voor
vrijwel iedereen gemakkelijk toegankelijk is binnen een helder opgezette structuur. Niet
alleen de buitenstaander kan op die site zien én horen waar Da Capo 2000 voor staat, ook
de leden zelf kunnen alle informatie zoals repetitieschema´s, afmeldingsprocedures,
ledenlijsten etc. altijd via de website raadplegen. Sommige documenten zijn middels een
wachtwoord afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor de leden.
In de korte tijd dat de website in de lucht is blijkt uit de statistieken (die automatisch
worden bijgehouden) dat er naast de vele bezoekers uit Nederland inmiddels ook
computerbezitters uit België, Frankrijk, Canada én de Verenigde Staten de site hebben
bezocht. Uiteraard wordt er op de site van Da Capo 2000 middels ingebouwde links ook
regelmatig verwezen naar de site van de harmonie, waardoor er een soort
´kruisbestuiving´ plaatsvindt die de naamsbekendheid van beide verenigingen alleen
maar kan verhogen.
Graag nodigt Da Capo 2000 u uit om ook kennis te nemen van deze nieuwe site.
Eventuele op- en/of aanmerkingen kunt u kwijt door een mail te sturen aan de beheerder
van de site op het speciale email-adres webmaster@dacapo2000.nl (zie ook het hoofdstuk
Contact van de website). Uw reactie wordt uiteraard erg op prijs gesteld.

