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Inleiding
Als vereniging is het van belang om de leden goed en duidelijk te informeren.
Dat is de plicht die je als bestuur hebt, maar de leden moeten ook de informatie willen
ontvangen. Dit moet een wisselwerking zijn, waarbij beide hun verantwoordelijkheid hebben.
Redactie
De redactie is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vulling van de site en social media,
waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor de inhoud. Als je nieuws of stukjes hebt, stuur
dit naar redactie@svvriendschap.nl
De redactie heeft het recht om het nieuws of de stukjes welke op de website terechtkomen
aan te passen op taalkundige punten, maar niet inhoudelijk. Daarvoor zal altijd contact
opgenomen moeten worden met de schrijver van het stuk. Bij de verdere verspreiding heeft
de redactie wel de eindredactie in handen, mits er een verwijzing is naar het originele stuk.
Op de site zullen altijd alleen maar voornamen genoemd worden, dit om de privacy van onze
leden zoveel mogelijk te beschermen. Hierop geldt voor bestuursleden, trainers en coaches
een uitzondering om mogelijke misverstanden te voorkomen.
Daarnaast vragen we iedereen die foto´s, filmpjes of verslagen maakt om deze te delen met
de redactie zodat wij deze op de verschillende kanalen kunnen delen met al onze leden.
Communicatievormen
Website: http://svvriendschap.nl
Facebook: https://www.facebook.com/vtcamsterdam/
Instagram: https://www.instagram.com/svvriendschap/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjJEExcC7T3b4KKD7x0Q5gA/featured?view_as=subscriber
E-mail Nieuwsbrief: Redactie@svvriendschap.nl
Website:
Dit is het centrale communicatiepunt van onze vereniging. Op de site staat het laatste nieuws
(tevens archief van het nieuws), belangrijke documenten (zoals huishoudelijk reglement),
trainingstijden en contributies. Maar ook voor handbal het rooster voor fluiten en
kantinedienst.
Naast de interne communicatie is de site ook de externe communicatiebron.
Social media:
Facebook, Instagram en YouTube worden gebruikt om onze leden te informeren, op een korte
maar krachtige manier. Maar ook aankondigingen van activiteiten komen op social media.
Dit zal meer gericht zijn op de interne communicatie.
Nieuwsbrief:
Zowel handbal als turnen hebben een digitale nieuwsbrief waarin het nieuws en activiteiten
binnen de verenging wordt gemeld.
In het verleden werd op vaste momenten de nieuwsbrief van Handbal verstuurd. Per Oktober
2020 is besloten dat de nieuwsbrief is voor actueel nieuws of aankondiging van activiteiten.
Hierdoor zal de nieuwsbrief niet meer regelmatig verschijnen, maar alleen als er iets te
melden is. Dit kan 1 keer per maand zijn, maar ook 2 keer per week.
De nieuwsbrief verschijnt alleen als er nieuws is. De website en social media zullen meer als
archief gaan dienen.
Turnen verstuurt eens per kwartaal een nieuwsbrief, de turncommissie verzorgt zelf het
opstellen en versturen van de nieuwsbrief.

Mededelingenbord
In de kantine is op de grote kast een mededelingenbord waarop aankondigingen van
activiteiten staan.
Teams
De HBC verstuurd via de app (groepsapp of persoonlijk) naar de coaches/trainers nieuws
en/of activiteiten voor de teams, de coach/trainer is verantwoordelijk voor het verder
verspreiden van de berichten. Denk hieraan wedstrijdwijzigingen of acties zoals de Grote Club
Actie.
Mochten er wedstrijden uitvallen, dan zal dit buiten de teams ook gedeeld worden via social
media en (als het nog mogelijk is) via de site.
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