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1. Inleiding           

 

Dit communicatieplan is geschreven uit initiatief door een lid van de commissie 

communicatie van voetbalvereniging DSC. Het plan is geschreven op basis van de 

situatie in Januari 2012 en is gebaseerd op de persoonlijke visie en de persoonlijke 

inzichten van de schrijver.  

 

In het plan worden de communicatie doelen, doelgroepen en middelen uitgebreid uiteen 

gezet. Deze komen vervolgens alle samen in een matrix waarna de concrete acties 

zichtbaar worden gemaakt.  

 

In het plan is tevens een hoofdstuk aan de reorganisatie van de Commissie 

Communicatie gewijd. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de commissie 

vormgegeven moet worden om het plan daadwerkelijk in uitvoering te brengen. Ook de 

concrete taakomschrijvingen die daarbij horen zijn in het plan opgenomen. 

 

Het plan begint met een korte oriëntatie op het begrip Communicatie. De schrijver van 

dit plan achtte dit noodzakelijk zodat de perceptie en interpretatie van het begrip voor 

alle lezers hetzelfde is. 

 

Dit plan is een dynamisch document waardoor er altijd wijzigingen in aangebracht 

kunnen worden. Met name “Hoofdstuk 11; Actie Plan” is een deel dat met enige 

regelmaat vernieuwd wordt. In dit hoofdstuk zijn concrete acties te vinden waar de 

commissie zich in de maanden na het publiceren van het plan mee bezig zal houden. Als 

deze acties voltooid zijn, zal dit hoofdstuk worden aangepast waarna het plan opnieuw 

gepubliceerd wordt. Alle input t.b.v. de verbetering van de communicatie zal in dit 

hoofdstuk worden opgenomen.  

 

Als er naar aanleiding van dit plan nog vragen en/of opmerkingen zijn, kunt u zich ten 

alle tijden richten tot de auteur van dit plan. Ook wanneer u ideeën heeft om de 

communicatie van de vereniging te verbeteren, kunt u contact met hem opnemen.  

 

Let wel; dit plan is zodanig geschreven en opgebouwd, dat niet alleen ingewijden de 

inhoud goed begrijpen. Alles is zo duidelijk mogelijk omschreven om het plan leesbaar te 

maken voor iedereen. 
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2. Communicatie          

 

In dit hoofdstuk wordt het begrip ‘communicatie’ nader toegelicht. 

 

Voor een gezonde samenleving is communicatie noodzakelijk. Ziekenhuizen willen hun 

patiënten op de hoogte stellen van behandelplannen en procedures. De overheid wil 

burgers informeren en wenst draagvlak voor het beleid. Ondernemingen willen klanten 

informeren over hun producten zodat ze het kopen. Hierbij spelen burgers steeds meer 

zelf een rol in de informatievoorziening via You Tube, weblogs en mobiele telefoons. 

Communicatie is interactief. Geen mens, geen instantie en geen land kan zonder. Maar 

wat is communicatie? 

 

Communicatie:  “Communicatie is het met elkaar in verbinding staan van mensen 

   om te overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn 

   altijd ten minste twee partijen betrokken in de rol van zender en 

   ontvanger.” Bron: Vision, The World of Tomorrow 

 

Het tot stand brengen van een verbinding is essentieel en kan op verschillende 

manieren. Tegenwoordig hebben we legio middelen tot onze beschikking en er 

komen er ook steeds meer bij. De mobiele telefoon is zo’n (communicatie)middel; 

niet meer weg te denken en erg populair bij alle leeftijdsgroepen. 

Een ander populair communicatiemiddel is het Word Wide Web (www) oftewel het 

Internet. De groep die nog niet is aangesloten slinkt met de dag. Over de hele wereld 

staan miljoenen mensen in verbinding en zenden miljarden berichten naar elkaar toe. 

Het communiceren via internet, middels e-mails, is een alledaagse bezigheid, zelfs het 

taalgebruik is er op aangepast: kort en snel.  

 

Wanneer is communicatie nu geslaagd 

en wanneer is het mislukt? 

Communicatie is geslaagd als: De 

bedoeling van de communicatie komt 

overeen met het effect. Met andere 

woorden: de bedoelde betekenis wordt 

opgemerkt door de ander. 

Communicatie is mislukt als: De 

bedoeling en het effect van de 

communicatie zijn verschillend (en dat 

wordt niet opgemerkt). 
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3. Waarom een Communicatieplan?       

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom de auteur een communicatieplan voor de 

vereniging wil introduceren. 

  

Leden van een vereniging als DSC, zijn afhankelijk van informatie om te kunnen 

deelnemen aan allerlei activiteiten. Het verkrijgen van informatie over de 

aanvangstijden van wedstrijden en trainingen is een simpel maar een goed voorbeeld. 

Andere voorbeelden zijn; kennis nemen van de spelregels, informatie over de 

bestuurbesluiten en informatie over de ontwikkeling van jeugdspelers. 

 

Alle informatie wordt gegeven vanuit bepaalde doelstellingen. Informatie over de 

ontwikkeling van jeugdspelers heeft tot doel te laten zien dat jeugdspelers (liefst 

goed) ontwikkelen maar ook, en deze is minder bekend, om de ouders meer bij 

de ontwikkeling van hun kind te betrekken. Zo schuilt achter elke informatie uitwisseling 

een of meerdere doelstellingen. Dus informatie wordt niet louter en 

alleen gegeven omdat er behoefte aan is maar het wordt ook ingezet vanuit 

strategische doeleinden. Bijvoorbeeld het optimaliseren van de betrokkenheid van 

de ouders. Communicatie is hierbij essentieel. 

 

Voetbal vereniging DSC is hard op weg om zichzelf alsmaar te professionaliseren. Een 

essentieel element dat hier in achterblijft is de communicatie. Het probleem is dat 

verschillende communicatie activiteiten bij verschillende mensen van verschillende 

commissies ligt. Hierdoor is er totaal geen sprake is enige samenhang. Zo zijn de 

uitingen niet gestructureerd en worden ze ook niet gecoördineerd. Dit komt de 

professionalisering van de club dan ook niet ten goede. Tevens zorgt dit er voor dat niet 

alle middelen binnen de club, optimaal worden benut.  

 

Eigenlijk zou alle communicatie bij de Communicatie Commissie moeten liggen, maar het 

enige waar deze commissie nu zorg over draagt zijn de volgende werkzaamheden: 

o Nieuwsbrief 

o Website 

o Wedstrijdboek 

 

Dit communicatieplan is geschreven om de achterliggende doelstellingen zichtbaar te 

maken, de communicatie middelen in kaart te brengen en de doelgroepen te 

segmenteren. 
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Effectieve en efficiënte communicatie kan alleen maar bewerkstelligt worden door de 

communicatie vanuit één commissie te laten verlopen. Hierdoor zal alle communicatie 

beter worden gestructureerd en gecoördineerd en kan er op worden toegezien dat alle 

middelen optimaal worden benut. De communicatie bij één commissie neerleggen, zal er 

tevens voor zorgen dat er voor de club een duidelijke partner is, waar zij communicatie 

werkzaamheden aan kunnen opdragen. 

 

Dit communicatieplan is dan het uitgangspunt. 
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4. Doel            

 

In dit hoofdstuk worden de doelen van het communicatieplan uiteengezet. 

 

De vereniging professionaliseert en wil binnen niet al te lange tijd een brede regionale 

functie bekleden. Om dit te realiseren moet DSC haar communicatie optimaliseren. De 

club zal zo veel mogelijk mensen in de regio moeten bereiken en hetgeen wat 

gecommuniceerd wordt zal eenduidig moeten zijn.  

  

De introductie van dit communicatieplan kent een aantal doelstellingen. Deze staan 

hieronder weergegeven; 

Algemene doelen: 

o Bekleden van een regionale functie voor de Bommelerwaard 

o Leden en niet-leden informeren over wat DSC hen te bieden heeft 

o Nieuwe leden werven 

o Huidige leden langer binden 

o Promotie maken voor DSC en haar activiteiten 

o Werven van nieuwe vrijwilligers  

o Huidige vrijwilligers langer binden 

o Activiteiten van de vereniging helder communiceren 

o Leden informeren over nieuws van de sportbonden 

o Een goede relatie onderhouden met externe doelgroepen, waaronder 

buurtbewoners, pers, gemeente en politie 

o Werven van nieuwe sponsoren 

o Huidige sponsoren langer binden 

 

Concrete doelen: 

o Structureren van communicatie activiteiten 

o Coördineren van communicatie activiteiten 

o Optimaal benutten van communicatie middelen 

o Duidelijkheid binnen de club creëren 

o Professionaliseren van de vereniging 

o Ontwikkelen van een complementaire Commissie Communicatie 
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5. Doelgroep           

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke doelgroepen er met dit plan (de communicatie 

van DSC) bereikt dienen te worden.  

 

We onderscheiden in dit hoofdstuk de interne- en de externe doelgroepen. Interne 

doelgroepen bevinden zich binnen de vereniging en de externe doelgroepen zijn groepen 

mensen buiten de vereniging. Onderstaand zijn alle doelgroepen weergegeven waarbij er 

bij iedere doelgroep een korte toelichting is gegeven. 

 

5.1 Interne Doelgroepen 

o Spelende leden 

o Kaderleden 

o Uitvoerende 

o Bestuursleden 

o Commissieleden 

 

Spelende leden 

Dit zijn de leden van de vereniging die in de diverse teams spelen bij zowel de senioren 

als de junioren en pupillen. 

 

Steunende leden 

Dit zijn de leden van de vereniging die zelf niet actief de sport beoefenen maar wel lid 

zijn van de club om de club te steunen 

 

Kaderleden 

Dit zijn de vrijwilligers van de vereniging die de uitvoerende aansturen. Zij zijn de 

intermediairs tussen de uitvoerende en het bestuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

coördinatoren. 

 

Uitvoerende 

Dit zijn de vrijwilligers van de vereniging die het uitvoerende werk op zich nemen. Dit 

zijn de trainers, leiders, terreinmedewerkers, verzorgers, enzovoorts. 

 

Bestuursleden 

Dit zijn de vrijwilligers van de vereniging die de eindverantwoordelijkheid dragen en de 

koers bepalen. 
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Commissieleden 

Dit zijn de vrijwilligers van de vereniging die de koers van het bestuur in werkgroepen in 

de praktijk brengen. 

 

5.2 Externe Doelgroepen 

o Ouders / Verzorgers 

o Oud leden 

o Inwoners Bommelerwaard 

o Bezoekers 

o Gemeente 

o Bedrijfsleven 

o Sponsoren 

o KNVB 

o Omwonende 

o Regionale pers 

 

Ouders / Verzorgers 

Dit zijn de mensen die hun kinderen hebben aangemeld bij de vereniging en 

vaak aanwezig zijn bij de trainingen en wedstrijden. 

 

Oud leden 

Dit zijn de voormalige leden van de vereniging die in de diverse teams speelde bij de 

senioren, junioren en/of pupillen. 

 

Inwoners Bommelerwaard 

Dit zijn bewoners van de regio waar de vereniging graag een regionale functie voor wil 

bekleden. 

 

Bezoekers 

Dit zijn de mensen die naar de voetbalwedstrijden komen kijken en/of naar 

andere activiteiten. 

 

Gemeente 

Dit is de partner die de vereniging de velden verhuurt. 

 

Bedrijfsleven 

Dit zijn de bedrijven in de regio die als een grote groep potentiële sponsoren dient. 
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Sponsoren 

Dit zijn de partners die in ruil voor hun naamsbekendheid de vereniging financieel 

ondersteunen. 

 

KNVB 

Dit is de partner die de competitie regelt en de vereniging ondersteuning biedt in 

allerlei bestuurlijke en voetbaltechnische zaken. 

 

Omwonende 

Dit zijn de buren van de vereniging. 

 

Regionale pers 

Dit is de pers uit de regio die de artikelen over de vereniging in het desbetreffende 

medium publiceert. 

 

Zoals valt te lezen, heeft de vereniging met enorm veel verschillende doelgroepen te 

maken. Veel van deze doelgroepen vereisen een eigen benadering wat de complexiteit 

van de communicatie alleen maar toe laat nemen. In hoofdstuk 7 is weergegeven, hoe al 

deze verschillende doelgroepen benadert moeten worden. 
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6. Middelen           

 

Nu de doelgroepen zijn gedefinieerd, is het zaak dat er naar de mogelijkheden van de 

club gekeken wordt. In dit hoofdstuk worden alle beschikbare communicatie middelen 

van de vereniging uiteengezet.  

 

o Website 

o Nieuwsbrief 

o Mailing 

o Blauwe Boek 

o Social Media 

o Lokale Media 

o Persberichten 

o Advertenties 

o Posters 

o TV Scherm Kantine 

o Prikbord Kleedkamer 1 

o Prikbord Voorzijde Sportpark 

o Prikbord Kantine 

o Feestavonden 

o Vergaderingen en Bijeenkomsten 

o Wedstrijdboek 

o Jubileum Boek 

 

Website 

Op de website www.vvdsc.nl is veel informatie over de vereniging te vinden. Denk hierbij 

aan bijvoorbeeld team indelingen, programma’s en contact gegevens. Ook worden hier 

regelmatig nieuwsberichten op geplaatst. 

 

Nieuwsbrief 

De vereniging stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief met daarin nieuws, interviews, 

verslagen en reportages. Ook krijgt het bestuur de ruimte om een bericht in de 

nieuwsbrief te plaatsen. Om ook die digibeten in behoefte te voorzien, worden er ook 

hard-copies van de nieuwsbrief geprint. 

 

Mailing 

Een medium dat door DSC nog nauwelijks wordt gebruikt. Hierbij zou DSC het email 

adressenbestand van de vereniging kunnen gebruiken om berichten te versturen. Met het 
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versturen van mailingen is de club niet afhankelijk van de uitgifte datum van de 

nieuwbsbrief maar kunnen er tussentijds ook andere berichten worden verspreid. 

 

Blauwe Boek 

Het “blauwe boek” van de vereniging is het medium waarmee DSC haar leden voorziet 

van informatie over het nieuwe seizoen. Denk hierbij aan teamindelingen, competitie-

indelingen, afspraken, trainingsprogramma’s, etc. Voorheen werd dit medium altijd 

geprint maar sinds 2011 is er voor gekozen om het “blauwe boek” digitaal te 

verspreiden. 

 

Sociale Media 

Social Media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of 

met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. De 

vereniging is in het bezit van een Facebook en Twitter account. De webmasters van DSC 

hebben de website aan de Twitter en de Social Media gekoppeld zodat de website 

berichten automatisch op deze media verschijnen. Ook verschijnen de uitslagen direct op 

deze Social Media. 

 

Lokale Media 

De lokale media zijn de verschillende regionale kranten, tijdschriften en internetpagina’s. 

Deze media kunnen artikelen over DSC schrijven en plaatsen om zo de vereniging 

(positief) onder de aandacht te brengen. 

 

Persberichten 

Persberichten zijn berichten die de vereniging naar lokale media verstuurt, om te 

plaatsen. Dit zijn berichten over gebeurtenissen rondom de vereniging, die volgens DSC 

aandacht in de media verdienen en een dergelijke nieuwswaarde hebben dat de media 

bereid zijn om ze te plaatsen. 

 

Advertenties 

Een advertentie is een publicatie die bedoeld is de lezer er van te verleiden tot een 

bepaalde actie, zoals het bijwonen van een evenement van de vereniging of deelnemen 

aan een actie. De vereniging kan tegen betaling advertenties in lokale media plaatsen om 

activiteiten of gebeurtenissen onder de aandacht te brengen. 

 

Posters 
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Een poster (affiche, aanplakbiljet) is een bedrukt stuk papier, vaak groter dan A4 dat 

opgehangen kan worden om een boodschap over te brengen. De vereniging kan 

bijvoorbeeld met een poster een evenement aankondigen/promoten. 

 

TV Scherm Kantine 

In de kantine van de club hangt een TV scherm. Op dit TV scherm kan de club alle 

gewenste informatie naar de kijker communiceren. Nu communiceert DSC alleen 

sponsoruitingen via het scherm maar het scherm biedt uiteraard nog veel meer 

mogelijkheden. 

 

Prikbord Kleedkamer 1 / Sportpark / Kantine 

Op de brikborden in de verschillende ruimtes, communiceert de vereniging informatie 

over standen, uitslagen en het programma. Ook informatie over evenementen en 

activiteiten zou hiermee gecommuniceerd kunnen worden. 

 

Feestavonden / Vergaderingen / Bijeenkomsten 

Tijdens feestavonden, bijeenkomsten en vergaderingen kan de vereniging mondeling 

iedere gewenste informatie verspreiden naar de aanwezigen. Zo zijn er bijvoorbeeld 

vrijwilligersavonden, sponsorbijeenkomsten en ledenvergaderingen waarbij de doelgroep 

direct toegesproken kan worden. 

 

Wedstrijdboek 

De vereniging publiceert tijdens iedere thuis wedstrijd van het 1e elftal een wedstrijdboek 

waar de bezoekers informatie over de tegenstander, de competitie en de wedstrijd 

kunnen vinden. In dit wedstrijdboek worden ook de sponsoren afgebeeld. 

 

Jubileum Boek 

De vereniging publiceert om de paar jaar een jubileumboek waarin lezers informatie over 

de vereniging van de afgelopen jaren kunnen vinden. 
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7. Doelgroep/Middelen Materix             

In dit hoofdstuk worden de doelgroepen en de middelen samengebracht in een matrix. In onderstaand overzicht is te zien welke middelen 

er voor welke doelgroepen ingezet dienen te worden. Met verschillende kleuren is aangegeven in welke maten dit middel gericht moet zijn 

op de doelgroep.  

Groen = Erg belangrijk 

Oranje = Redelijk belangrijk 

Rood = Niet belangrijk 
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Website                                 

Nieuwsbrief                                 

Mailing                                 

Blauwe Boek                                 

Social Media                                 

Lokale Media                                 

Persberichten                                 

Advertenties                                 

Posters                                 
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Prikbord 
Jeugdbestuurskam

er 
                                

Prikbord Voorzijde 
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Prikbord Kantine                                 

Feestavonden                                 
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Wedstrijdboek                                 

Jubileum Boek                                 
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8. Werkzaamheden          

 

Uit de matrix in hoofdstuk 7 zijn veel werkzaamheden te herleiden. Onderstaand zijn alle 

werkzaamheden onderverdeeld per communicatie middel. 

 

Website 

o Ontwikkelen website 

o Bijwerken website informatie 

o Samenstellen inhoud website 

o Inhoud redactie website 

 

Nieuwsbrief 

o Ontwikkelen nieuwsbrief 

o Samenstellen inhoud ‘Scoren!’ 

o Inhoud redactie ‘Scoren!’ 

o Eind redactie & verzenden ‘Scoren!’ 

o Printversies ‘Scoren!’ verzorgen 

o Samenstellen inhoud ‘Sponsor Nieuwsbrief’ 

o Inhoud redactie ‘Sponsor Nieuwsbrief’ 

o Eind redactie & verzenden ‘Sponsor Nieuwsbrief’ 

 

Mailing 

o Inhoud van mailings bepalen 

o Doelstelling van mailings bepalen 

o Mailing redactie 

 

Blauwe Boek 

o Samenstellen inhoud ‘Blauwe Boek’ 

o Inhoud redactie ‘Blauwe Boek’ 

o Eind redactie & verzenden ‘Blauwe Boek’ 

o Drukversies ‘Blauwe Boek’ verzorgen 

o Rondbrengen ‘Blauwe Boek’ 

 

Social Media 

o Ontwikkelen Social Media 

o Bijwerken Social Media 

 

Lokale Media 
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o Onderhouden van positieve relatie met lokale media  

o Fungeren als vast contactpersoon naar lokale media 

o Uitnodigingen verzorgen voor lokale media voor belangrijke gebeurtenissen 

o Lokale media voorzien van wedstrijdinformatie 

o Lokale media voorzien van persberichten 

o Lokale media voorzien van advertenties 

 

Persberichten 

o Samenstellen van persberichten 

o Versturen van persberichten naar lokale media 

 

Advertenties 

o Inhoud van advertenties bepalen 

o Doelstelling van advertenties bepalen 

o Opmaak van advertenties verzorgen 

o Beheren van advertentiebudget 

 

Posters 

o Inhoud van posters bepalen 

o Doelstelling van posters bepalen 

o Opmaak van posters verzorgen 

o Printen van posters verzorgen 

o Verspreiding van posters verzorgen 

 

TV Scherm Kantine 

o Programmering van TV scherm coördineren 

o Inhoud van TV slides bepalen 

o Opmaak van TV slides verzorgen 

 

Wedstrijdboek 

o Samenstellen inhoud ‘Wedstrijd Boek’ 

o Inhoud redactie ‘Wedstrijd Boek’ 

o Drukversies ‘Wedstrijd Boek’ 

 

Jubileum Boek 

o Samenstellen inhoud ‘Jubileum Boek’ 

o Inhoud redactie ‘Jubileum Boek’ 

o Drukversies ‘Jubileum Boek’ 
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Overige 

o Huisstijl voor DSC creëren 

o Huisstijl DSC bewaken 

o Bijhouden van communicatieplan 

o Coördineren van communicatiewerkzaamheden 

o Coördineren van communicatie uitingen 

o Beheren van communicatie budget 

o Foto’s van zoveel mogelijk evenementen maken 

o Foto’s uploaden op website 

o Commissieverantwoording richting bestuur 

o Email informatie richting sponsoren 

o Coördineren van actiepunten uit communicatieplan (hoofdstuk 11) 
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9. Commissie Communicatie        

 

9.1 Commissie Structuur 

 

 

 

9.2 Taakomschrijving 

Alle werkzaamheden die in hoofdstuk 8 zijn te vinden, dienen te worden onderverdeeld 

onder alle commissieleden. Onderstaand zijn de takenpakketten per commissielid 

weergegeven. 

 

Arnold Verbeek 

o Samenstellen inhoud ‘Blauwe Boek’ 

o Inhoud redactie ‘Blauwe Boek’ 

o Eind redactie & verzenden ‘Blauwe Boek’ 

o Drukversies ‘Blauwe Boek’ verzorgen 

o Rondbrengen ‘Blauwe Boek’ 

o Samenstellen inhoud ‘Wedstrijd Boek’ 

o Inhoud redactie ‘Wedstrijd Boek’ 

o Drukversies ‘Wedstrijd Boek’ 

o Inhoud redactie ‘Scoren!’namens bestuur 

o Printversies ‘Scoren!’ verzorgen 

o Samenstellen inhoud ‘Jubileum Boek’ 

o Inhoud redactie ‘Wedstrijd Boek’ 

o Drukversies ‘Wedstrijd Boek’ 

 

Niek Nendels 

o Onderhouden van positieve relatie met lokale media  

o Fungeren als vast contactpersoon naar lokale media 

o Uitnodigingen verzorgen voor lokale media voor belangrijke gebeurtenissen 

o Lokale media voorzien van wedstrijdinformatie 

o Lokale media voorzien van persberichten 

o Lokale media voorzien van advertenties 

o Samenstellen van persberichten 

o Versturen van persberichten naar lokale media 

Arnold 

Verbeek 

Niek 

Nendels 

Ton Burg Kevin 

Konings 

Aart vd 

Werf 

Adrian Piels Henri 

IJsveld 

Henk vd 

Werf 

Angelique v. 

Herwaarden 

Rick de 

Leeuw 

Maurice 

Meesters 



v.v. DSC | Communicatie Plan 

 

19 

 

 

Aart van der Werf 

o Ontwikkeling website 

o Bijwerken van website informatie  

o Ontwikkelen van nieuwsbrief & mailing 

o Bijhouden van Social Media 

o Programmering van TV scherm coördineren 

 

Adrian Piels 

o Ontwikkeling website 

o Bijwerken van website informatie  

o Ontwikkelen van nieuwsbrief & mailing 

o Bijhouden van Social Media 

o Programmering van TV scherm coördineren 

 

Kevin Konings 

o Bijwerken website informatie 

o Samenstellen inhoud Website 

o Inhoud redactie website 

o Inhoud redactie ‘Scoren!’ 

 

Ton Burg 

o Samenstellen inhoud ‘Sponsor Nieuwsbrief’ 

o Inhoud redactie ‘Sponsor Nieuwsbrief’ 

o Eind redactie & verzenden ‘Sponsor Nieuwsbrief’ 

o Inhoud redactie ‘Scoren!’ 

 

Henk van der Werf 

o Samenstellen inhoud ‘Scoren!’ 

o Inhoud redactie ‘Scoren!’ 

o Eind redactie & verzenden ‘Scoren!’ 

o Huisstijl voor DSC creëren 

o Huisstijl DSC bewaken 

o Bijhouden van communicatieplan 

o Coördineren van communicatiewerkzaamheden 

o Coördineren van communicatie uitingen 

o Beheren van communicatie budget 

o Commissieverantwoording richting bestuur 
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o Coördineren van actiepunten uit communicatieplan (hoofdstuk 11) 

 

Henri IJsveld 

o Foto’s van zoveel mogelijk evenementen maken 

o Foto’s uploaden op website 

 

Automatisch 

o TV Scherm 

o Social Media 

 

Rick de Leeuw 

o Inhoud van mailings bepalen 

o Doelstelling van mailings bepalen 

o Mailing Redactie 

o Website Redactie 

o Inhoud redactie “Blauwe Boek” 

 

Angelique van Heerewaarden 

o Inhoud van advertenties bepalen 

o Doelstelling van advertenties bepalen 

o Opmaak van advertenties verzorgen 

o Beheren van advertentiebudget 

o Inhoud van posters bepalen 

o Doelstelling van posters bepalen 

o Opmaak van posters verzorgen 

o Printen van posters verzorgen 

o Verspreiding van posters verzorgen 

 

Maurice Meesters 

o Inhoud redactie “Blauwe Boek” 

o Inhoud redactie ‘Jubileum Boek’ 

o Email informatie richting sponsoren
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10. Communicatie Budget               

2011-2012 aantal hoeveelheid budget opmerking 

website 1 post  €      250,00  gesponsord door Online Identity ca € 250,- 

activiteiten uiting in frame tegen clubhuis 1 post  €      100,00  gesponsord door Online Identity ca  € 100 

feestweek 1 post  €      250,00    

voetbalkamp flyers 500 st  €      250,00    

infoboek SCOREN! 1 post  €      180,00    

wedstrijdkaartjes DSC 1 200 st  €        50,00  gesponsord door Heho ca € 50,- 

wedstrijdaffiches thuiswedstrijden DSC 1 50 st  €        50,00  gesponsord door Heho ca € 50,- 

nieuwsbrief SCOREN! 1 post  €      250,00  hardcopies 

wedstrijdflyer thuiswedstrijd DSC 1 1000 st  €      250,00  hardcopies 

jubileumspelden 1 post  €      100,00  voldoende in voorraad ? 

cadeautje jubilea 1 post  €      350,00    

portokosten verzending correspondentie buiten Maasdriel 1 post  €      250,00    

verjaardagskaarten jeugdleden 350 st  €      350,00  gesponsord door Heho 

porto verjaardagskaarten 350 st  €      180,00    

advertentie ( 1 x per jaar) sponsoren bedankt 1 post  €      300,00  input via sponsorcommissie 

rouwadvertentie en dergelijke onvoorzien 1 post  €      250,00    

lidmaatschapskaart 1 post  €      300,00    

abonnement standengenerator website 1 post  €        40,00    

onvoorzien 1 post  €      750,00    

       €   4.500,00    
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11. Actieplan                 

 

Actieplan per 13 Februari 2012 

Wat Persoon Deadline 

Huidig budget analyseren en opnieuw structureren Henk 31 Maart 2012  

Link op website voor sponsoren op diverse pagina's Aart / Adrian 31 Maart 2012  

Op de homepage van de website meerdere categorieen maken voor sponsoren (i.s.m. Sponsor Commissie) Aart / Adrian 31 Maart 2012  

Links op Sponsor Pagina op website plaatsen (i.s.m. Sponsor Commissie) Aart / Adrian 31 Maart 2012  

Logo’s en naamsvermelding tenuesponsoren bij elftallen op Website (i.s.m. Sponsor Commissie) Aart / Adrian 31 Maart 2012  

Sponsorpakketten in Blauwe Boek opnemen (i.s.m. Sponsor Commissie) Arnold 1 Juni 2012 

Automatiseren van TV scherm informatie Aart / Adrian 31 Maart 2012  

Nieuw prikbord aanschaffen met sponsoren er om heen Henk  16 Augustus 2012 

Mobiel sponsorwaand aanschaffen met logo's sponsoren voor foto's e.d. Henk 16 Augustus 2012 

Structuur aanbrengen in perswerkzaamheden Niek 28 Maart 2012 

Nieuwe structuur voor perswerkzaamheden intern communiceren Niek 5 April 2012 

Structuur aanbrengen voor website redactie werkzaamheden Kevin 28 Maart 2012 

Nieuwe structuur voor website redactie intern communiceren Kevin 5 April 2012 

Vormgeven van Sponsor Nieuwsbrief (i.s.m. Sponsor Commissie) Ton 11 Mei 2012  

Structuur aanbrengen in advertentiewerkzaamheden Angelique 28 Maart 2012 

Nieuwe structuur voor advertentiewerkzaamheden intern communiceren Angelique 5 April 2012 

Structuur aanbrengen in posterwerkzaamheden Angelique 28 Maart 2012 

Nieuwe structuur voor posterwerkzaamheden intern communiceren Angelique 5 April 2012 

Zoeken van persoon die huisstijl voor DSC kan creeeren Henk 1 April 2012  

Nieuwe huisstijl intern communiceren Henk  1 Mei 2012 

Structuur aanbrengen in mailingwerkzaamheden Rick 28 Maart 2012 

Nieuwe structuur voor mailingwerkzaamheden intern communiceren Rick 5 April 2012 
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