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Wat heeft het afgelopen jaar gespeeld?
• Een grote professionaliseringsslag in communicatiemiddelen; er is nieuwe communicatiestijl
ontwikkeld en doorgevoerd in alle middelen. We hebben veel positieve reacties gekregen,
maar heeft het naast een mooie, professionele uitstraling verder ook nog wat opgeleverd? In
aanmeldingen, aantal deelnemers aan toernooien?
• Facebook en twitter worden frequenter ingezet, maar dit kan nog optimaler.
• Personele wisselingen; Vanessa heeft zich teruggetrokken om zich meer op haar
bestuurstaken te kunnen richten. Verder is Aisha Krako aan het begin van het jaar gestopt en
Antje de Jong onlangs. Gelukkig hebben we Marleen Blacquière mogen verwelkomen.
Wat kan beter?
• Aan de activiteitenjaarplanning moet in het nieuwe jaar een communicatiejaarplanning
gehangen worden. Er gebeurd nu te veel ad hoc. Een communicatiejaarplanning maakt het
voor iedereen inzichtelijker wat wanneer opgepakt (incl. aanleveren/ verzamelen input) en
verspreid moet worden. Maartje wil deze planning wel maken en afstemmen. Het is echter
wel van belang tijdig over de activiteitenplanning te kunnen beschikken.
• We vullen elkaar goed aan, maar missen iemand die de grote lijn bewaakt. Om alles goed te
doen, heb je tijd nodig. We hebben echter allemaal banen, kinderen en andere activiteiten
waardoor de tijd af en toe ontbreekt. De wil is er wel. In ons volgende overleg bespreken we
hoe we hier het komend jaar mee omgaan. Een communicatiejaarplanning helpt hierbij.
• Communicatie in het clubhuis kan beter, blijft rommelig
• Onderhouden website moet beter. Daarom zijn we erg blij met de komst van Marleen
Blacquière.
• Clubkampioenenmuur moet nog worden gerealiseerd.

Nog een kleine aanvulling anders doe ik Vanessa te kort vind ik; ondanks dat Vanessa zich
heeft teruggetrokken uit de communicatiecommissie, is zij vanuit het bestuur nog nauw
betrokken. Omdat de website achter bleef, is zij de afgelopen weken druk geweest om de
website bij te werken.
Verder staat deze maand nog een communicatieoverleg gepland om de plannen voor het
komend jaar te bespreken.

