
Beste mensen,

Vandaag wil ik in een korte presentatie laten zien hoe we er toe gekomen zijn om de chatservice 
SLIM voor de leden van de NLLGG in te richten.
Daarna wil ik graag met jullie het gesprek aangaan hoe jullie deze service hebben ervaren, wat zijn 
de voordelen en de nadelen, wat doe je er mee of wat denk je er mee te gaan doen, etc.

De aanleiding voor dit alles was eigenlijk de corona pandemie, die er voor zorgde dat er na januari 
2020 geen landelijke bijeenkomsten meer gehouden konden worden. In september 2020 stuurde het 
bestuur een nieuwsbrief, met daarin de noodkreet dat als zich geen leden zouden melden om actief 
te worden, de vereniging niet meer levensvatbaar zou zijn. (Screenshot_20200912.png)
Hierop schreef ik in een reactie...

In de nieuwsbrief van oktober wordt melding gemaakt van twee reacties. In de nieuwsbrief van 
november wordt de oproep om actief te worden nog wat concreter gemaakt (Screenshot_20201115). 
Dan zijn er uiteindelijk acht leden die zich melden voor een virtuele bijeenkomst via Jitsi, die wordt 
gehouden op 8 december. Deze bijeenkomst is een keerpunt te noemen, er is enthousiasme en er 
komen ideeën naar boven om de vereniging nieuw leven in te blazen. Blijkbaar wordt het gemis van 
de landelijke bijeenkomsten nu door meer mensen gevoeld.

Op deze bijeenkomst gaat het vooral over communicatie, en welke middelen we daarvoor hebben of 
willen hebben. Er worden genoemd:

• De mailinglijsten
• Een nieuwsbrief/ledenblad
• Een weblog
• Buurtlinux (al langer bestaand, maar in de ijskast)
• Een signal-groep

Op het verslag van de bijeenkomst van 8 december gaf ik als commentaar: 
(Screenshot_reactie202012108.1)
Het enthousiasme blijft, en al op 23 december  volgt een tweede virtuele bijeenkomst, waar zich 
nog twee nieuwe leden melden voor het clubje dat "actieve leden" is gaan heten.
Ik had mij intussen een beetje verdiept in chat-software die voor ons doel in aanmerking zou 
komen. Door mijn werk had ik positieve ervaringen met Slack. Maar Slack is proprietaire software. 
Dat viel dus af. Wat in de zoektocht naar alternatieven boven kwam drijven was Mattermost: een 
open source alternatief dat er veel op lijkt. 
De oorsprong van Mattermost op wikipedia : ontwikkeld bij SpinPunch, een game-ontwikkelaar, 
voor de interne communicatie. Later open source gemaakt, en de basis van een commerciële 
onderneming, compleet met een er commercieel uitziende website.
(Zie ook dit artikel uit 2019)

Ik besloot om dit als een "proof of concept" te installeren op een aparte VPS, en op 28 december 
kregen de "actieve leden" een mail met een link om zich hierop aan te melden.
Op deze proef komen positieve reacties. Wel moet er nog bezien worden of de oplossing met 
Mattermost voldoet aan de requirements - die nog vastgesteld moeten worden. Ook is de vraag aan 
wie we de service aanbieden: alleen voor leden of openbaar? En als we kiezen voor alleen leden: 
hoe controleren we dat? Ook gaan we kijken naar mogelijke alternatieven voor Mattermost. IRC en 
Matrix worden genoemd.

Uiteindelijk wordt niet heel diep ingegaan op de requirements, noch op de mogelijke alternatieven. 
Er wordt besloten om de deelname min of meer "open" te laten: leden krijgen de mogelijkheid om 
een account te openen, als leden die mogelijkheid ook aan een ander doorgeven, dan zullen we daar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mattermost
https://www.techrepublic.com/article/how-open-source-mattermost-is-sneaking-up-on-slacks-messaging-empire/
https://mattermost.com/about-us/


niet direct maatregelen tegen nemen. Wel bestaat de mogelijkheid om de lijst van deelnemers te 
vergelijken met het ledenbestand, en personen die geen lid blijken te zijn uit te nodigen om lid te 
worden.

De invoering van de chatdienst op de NLLGG server loopt vervolgens enige vertraging op, mede 
omdat het opstarten van Buurtlinux voorrang kreeg (Screenshot_20211006). De planning was om 
de lancering op de bijeenkomst van 20 november te doen. Die bijeenkomst ging vervolgens ook 
weer niet door, waardoor de lancering ook uitgesteld werd.

Uiteindelijk werd de link om een account aan te maken op 3 december 2021 verstuurd. Eerst nog als 
test aan de groep actieve leden, en op 27 december aan alle leden.

En zo ziet het er nu uit:

Mattermost login

https://im.nllgg.nl/login









