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Vanaf begin 2020 bestaat de communicatiecommissie (CC) uit één nieuwe vrijwilliger, Jacques
de Craen. De CC wordt erg goed ondersteund door Lian Hermus die met name de socials als
Facebook en Instagram goed bijhoudt. Het seizoen 2020/2021 stond voor wat betreft de CC
eigenlijk geheel in het teken van de overgang naar Sportlink (nieuwe website) en het
Coronavirus.
Sportlink
Beek Vooruit maakt al jaren gebruik van de Sportlink-applicatie, met name voor de
ledenadministratie. Sportlink heeft echter veel meer mogelijkheden en is ontwikkeld voor en
door de sport en heeft als doel om bestuurders en vrijwilligers te helpen met de organisatie van
de vereniging. Daarnaast werkt Sportlink zeer nauw samen met de KNVB. Zo staan alle
gegevens van wedstrijden, teamindelingen en spelers in Sportlink. En dat heeft veel voordelen.
Web, app en TV
Sportlink heeft namelijk ook applicaties zoals een website, een app en narrow-casting (tv’s in
de kantine). Het grote voordeel van deze applicaties via Sportlink is dat alle gegevens van
spelers, wedstrijden etc. etc. al in Sportlink staan. Je kunt deze gegevens dus zo maar op je
website tevoorschijn toveren en zo ook op de schermen in kantine en in de app. Alle gegevens
hoeven dus maar éénmalig ingevoerd te worden. Dat scheelt een hoop werk en fouten!
Nieuwe website
Het bestuur had in 2019 al besloten dat de volledige externe communicatie over zou gaan van
Clubassistent naar Sportlink toe zou gaan. Dat betekende een hoop werk in een roerige tijd.
Eind juni 2020 eindigde het contract met Clubassistent en ging dus ook de stekker uit de oude
website. Voor die tijd moest de nieuwe website dus operationeel zijn. Dat is ook gelukt en sinds
begin juli 2020 werken we met de nieuwe website. Langzaam aan wordt de inhoud vernieuwd,
geactualiseerd en qua vormgeving aantrekkelijker gemaakt. Dat gaat in de loop van seizoen 2122 gebeuren.
Nieuwe website, maar hoe nu verder?
Verder beseft de CC zich erg goed dat een website niet zomaar bezocht wordt. De website dient
letterlijk de homepage te zijn waar leden en supporters van Beek Vooruit op terugvallen als ze
iets willen opzoeken. Daarmee is het een hygiëne-factor; iets wat er gewoon moet zijn als je het
nodig hebt en dus ook niet meer het hoofdcommunicatiemiddel. Veel leden kijken al via
voetbal.nl app waar en hoe ze moeten spelen of dit loopt via Whatsapp en dus niet meer op de
website. De grootste uitdaging van de communicatie commissie is hoe wij als vereniging met
name onze jonge leden bereiken.
Jong talent!
De uitdaging ligt het komend jaar dus om de communicatie naar de leden toe te intensiveren en
dat lukt niet (alleen) met een website. We zullen met de website als basis onze leden moeten
triggeren, met name via de socials zoals Facebook, Instagram en wellicht ook de wat meer
jeugdige varianten als Snapchat en Tiktok. Dit om meer verkeer op de website te krijgen
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danwel onze uitingen (ook die van de sponsoren!) volledig op die kanalen te gaan doen. Voor
die laatste twee kanalen zijn we echter op zoek naar nieuw (en jong) talent die de taal spreekt
van deze jeugdige groep. Weet jij iemand die dit leuk zou vinden? Laat hem of haar dan vooral
contact met de CC (communicatie@beekvooruit.nl) opnemen of geef de gegevens door dan
nemen wij contact op.
Samenwerking met SSB
De samenwerking de SSB (Stichting Sponsoring Beek Vooruit) zal worden geïntensiveerd.
Hierbij is sprake van een wederzijds belang: de SSB is op zoek naar nieuwe mogelijkheden
voor uitingen voor onze sponsoren. Dit kan via de website, maar vooral ook en met name via
overige kanalen. Beek Vooruit kan hiervan profiteren doordat er dan een toename van de
sponsorgelden is.
Corona en berichtgevingen 2020/2021
In het jaar 2020 was het lastig communiceren richting onze leden. Er is op recente basis wel
berichtgeving vanuit de club geweest. De berichtgevingen die we in 2020 met name verzorgd
hebben zijn:
- Coronaberichtgeving (o.a. coronaregels)
- Communicatie rondom de feestdagen, grote clubactie, sinterklaas
Echter, door het ontbreken van echt “Beek Vooruit voetbalnieuws” was het eigenlijk stil vanuit
de club. Uiteraard hebben we dit in het nieuwe seizoen 2021/2022 wel en zal de communicatie
fors worden geïntensiveerd. Al was het alleen ook al maar vanwege het 75-jarig jubileum waar
communicatie ook een belangrijk onderdeel van is.
De communicatie commissie
Jacques de Craen
Prinsenbeek, oktober 2021.
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