JAARVERSLAG 2021 PR COMMISSIE
1)

Samenstelling redactie
In 2021 is Regine Wijnen gestopt als lid van de PR commissie. Zij verzorgde de Instagram
posts en Facebook berichten. Een vervanger is gevonden, Meike Daniels heeft deze rol
overgenomen. Meike schrijft ook de wedstrijdverslagen en zorgt dat deze worden
gepubliceerd in de Mooi Laarbeek.
Lindy Verbrugge en Hilde Leenders hebben één nieuwsbrief Flaminfo gemaakt.

2)

Aantal redactievergaderingen
De PR commissie heeft geen vergaderingen. Er vindt via Whatsapp en e-mail overleg plaats
tussen Jacqueline en Hilde over de inhoud van de Flaminfo. Jacqueline levert vanuit het
bestuur de nodige kopij en ideeën aan en controleert de Flaminfo. Ook input voor ideeën
richting Meike gaan via Whatsapp verkeer.

3)

Aantal clubbladen
Normaal gesproken ontvangen de leden per jaar 3x de Flaminfo. In november, april/mei en
aan het einde van het seizoen. Gezien corona was er niet veel nieuws te melden en is alleen
een nieuwsbrief in april 2021 uitgegeven.

4)

Vaste rubrieken
Een aantal vaste onderwerpen zijn in de nieuwe Flaminfo opgenomen:
▪ Woordje van de redactie;
▪ Woordje van het bestuur;
▪ Leden in de spotlights;
▪ Logo's van de hoofdsponsors en vermelding van bordsponsors
Verder hangt de inhoud af van actuele onderwerpen en input van bijvoorbeeld de PR
commissie of van leden die een stukje insturen.

5)

Website
Jacqueline zorgt voor het up-to-date houden van de informatie op de website. Ze zorgt
ervoor dat alle nieuwe teamfoto’s aan het begin van het seizoen op de website staan. Bij de
seizoensopening van 2021 is een nieuwe verenigingsfoto gemaakt.
Elke bestuursvergadering staat ‘PR activiteiten’ als vast punt op de agenda. Andere
bestuursleden kunnen zo ook hun input en ideeën doorgeven.

6)

PR activiteiten
Beheer van de website, berichten op Facebook en Instagram, wedstrijdverslagen schrijven,
andere artikelen schrijven voor de Mooi Laarbeek.
Als er kampioenen zijn gaat er een teamfoto met sponsor naar de Mooi Laarbeek.
In 2019 is een Instagram account van KV Flamingo’s opgestart om ook jeugdigere leden te
bereiken die niet op Facebook kijken. Regine post de berichten en aankondigingen over
wedstrijden, sponsoracties, etc op Facebook en Instagram.
Jacqueline zorgt ervoor dat alle nieuwe teamfoto’s aan het begin van het seizoen op de
website staan.

1. Algemene informatie:
Bezetting
Personen
Contactpersoon vanuit bestuur*
Besproken binnen bestuur
Overleg tussen commissie en bestuur

2 personen
Meike Daniels
Hilde Leenders/Lindy Verbruggen (Flaminfo)
Jacqueline Daniels
Nvt
Ad hoc

*De contactpersoon vanuit bestuur dient als schakel tussen commissie en bestuur.
Hij/zij:
-neemt vragen en/of plannen vanuit commissie mee naar het bestuur en vice versa.
-kan op verzoek aansluiten bij een vergadering van de commissie.

2. Inhoudelijke informatie:
Hoofddoel:
Flamingo’s wil (oud)leden, potentiële leden(werving), ouders, sponsors, media, inwoners van
Laarbeek en collega sportverenigingen onder andere informeren, werven, binden en
betrekken.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
• Redactie Flaminfo
• Beheer van de website (incl plaatsen van het programma)
• Beheer van de Facebookpagina
• Beheer van de Instagram pagina
• Wedstrijdverslagen vaandelteam in Mooi Laarbeek
• Andere (diverse) berichtgevingen in Mooi Laarbeek, als kampioenen etc.

Focuspunten:
Jaarplanning:
Maand

Activiteit

Verantwoordelijke

Aug. Seizoensopening – nieuwe teamfoto’s op website
Sept. PR – Nationale sportweek
Okt. PR – aandacht voor week v.d. scheidsrechter
PR – aandacht voor grote club actie
Zijn er herfstkampioenen?
PR – promoten stemmen Rabo Club Support
Nov. Flaminfo november
Rabo Club Support – opbrengst
Dec.
Febr. PR – aankondiging datum jaarvergadering
Febr.
Mrt. Flaminfo maart/april
PR – NL doet actie
PR – paaseitjesactie
Zijn er zaalkampioenen?
Apr. PR – werving/korfbalinstuif
Mei Zijn er veldkampioenen?
PR – kamp aanmelden
Juni Flaminfo juni
PR aankondiging Kubb toernooi
PR aankondiging seizoensopening
Juli Website bijwerken
PR – kamp -> actiefoto
Weke- Wedstrijdverslagen aanleveren krant Mooi Laarbeek
lijks en aan Radio Kontakt
Nieuws op de website?
Nieuws op Instagram?
Nieuws op Facebook?
PR – activiteiten jeugd (afstemmen met jeugdcommissie)

.

Evaluatie/
verbeterpunten
JD Midweek en
recreanten
JD/MD
JD/MD

HL/LV
MD

JD/MD
HL/LV/MD

MD
JD/MD
HL/LV

JD
MD

