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1. Inleiding 

We leven in een tijd waarin allerlei verschillende kanalen die het (digitaal) delen van 
informatie en met elkaar communiceren vergemakkelijken. Als Volleybalvereniging Sovicos 
gebruiken we die kanalen in meer of mindere mate. Dit vergt afstemming over hoe met deze 
middelen effectief te communiceren.  
 
Dit communicatieplan is een handvat om de communicatie te stroomlijnen, te verbeteren en 
ons als vereniging intern en extern duidelijk en eenduidig te profileren. 

 

2. Communicatiedoel 

 
Intern communicatie 
De betrokkenheid van leden en ouders verbeteren door een duidelijke en structurele 
informatie-uitwisseling. De informatie-uitwisseling kan via diverse communicatiekanalen, 
denk aan: website, nieuwsbrief, e-mail, Social media, flyers, informatieborden, vergaderingen, 
bijeenkomsten, etc. Dit moet in een duidelijke en herkenbare huisstijl gebeuren. 
 
Extern communicatie 
Sovicos sterk profileren als een leuke en gezellige volleybalvereniging door regulier gebruik te 
maken van diverse mediakanalen, zoals regionale kranten, internet en Social media. Ook hier 
moet gebruik worden gemaakt van de huisstijl. 
 
Gewenst doel 
Sovicos wil zich profileren als een volleybalvereniging waar prestaties en gezelligheid, met 
betrokkenheid van alle leden, samengaan.  

 

3. Doelgroepen 

 
Sovicos is een vereniging met rond de 130 leden, waarvan 20 jeugdleden.  
Naast spelende en trainende leden heeft de club ook te maken met ouders en bezoekers. 
Deze groepen hebben behoefte aan informatie, maar onderscheiden zich in de mate van 
betrokkenheid bij de club.  
Informatie die verstrekt wordt, moet correct, tijdig en afgestemd zijn op de 
informatiebehoefte van de betreffende groep. Denk aan informatie over trainingen en 
wedstrijden, maar ook over toepasselijke activiteiten, bestuurlijke besluiten en 
ontwikkelingen binnen Sovicos. We onderscheiden de volgende doelgroepen: 
 
Intern 
Spelende leden  
Alle leden die in de diverse teams competitiewedstrijden spelen: dames, heren en jeugd 
(A,B,C jeugd en mini’s).  
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Trainende leden  
Alle leden die in de diverse teams meetrainen. 
 
Beachleden  
Alle leden die meedoen aan de beachtrainingen; zowel senioren en jeugdleden. 
 
Ouders  
Dit zijn de mensen die hun kinderen hebben aangemeld. Ze rijden en komen kijken bij de 
trainingen en wedstrijden (of andere activiteiten).  
 
Vrijwilligers 
Alle mensen die samen de club draaiende te houden, zoals commissieleden, trainers, 
coaches, scheidsrechtercoördinator, wedstrijdsecretaris, redactie, ledenadministrateur, 
activiteiten-commissie, inhuurcoördinator, materiaalcommissie, scholentoernooi commissie, 
coördinator zitvolleybal, etc. 
 
Bestuur 
De vrijwilligers die de eindverantwoordelijkheid dragen en het beleid van de vereniging 
uitzetten. 
 
Extern 
Sponsoren  
Dit zijn de partners van Sovicos die de vereniging financiële ondersteuning geven in ruil voor 
naamsbekendheid.  
 
Donateurs 
Leden, oud-leden of externen die hebben aangegeven de vereniging in financiële zin te willen 
ondersteunen.  
 
Nevobo  
De bond die de volleybalcompetitie organiseert en Sovicos de mogelijkheid biedt om daaraan 
deel te nemen.  
 
Regionale pers  
De regionale kranten die persberichten en artikelen over Sovicos plaatsen.  
 
Gemeente  
De gemeente Den Haag stimuleert de sport in de stad d.m.v. financiële steun bij 
georganiseerde evenementen en het leveren en verhuren van sporthallen, beachvelden, etc. 

Overige externe contacten  
Partners die op andere manieren verbonden zijn aan Sovicos (oud- leden, ereleden, leden van 



Communicatieplan 2.0 
 Volleybalvereniging Sovicos  

 

5 

 

verdienste). Maar bijvoorbeeld ook HKV/Ons Eibernest waar we de sporthal aan de 
Steenwijklaan van huren. 

Het is van belang de verschillende doelgroepen in gedachte te houden bij alle communicatie. 

 

4. Eenheid in communicatie 

Alle doelgroepen moeten goed, eerlijk, tijdig en volledig worden geïnformeerd over wat er 
binnen Sovicos speelt, welke activiteiten gaan plaatsvinden, wat er van mensen verwacht 
wordt en wat men van de vereniging kan verwachten. 

Daarnaast moet er eenheid zijn in alle communicatie-uitingen. Eenheid in de verschillende 
communicatie-uitingen vergroot de herkenbaarheid bij de doelgroepen van Sovicos en dus 
ook de effectiviteit van het contact met de verschillende doelgroepen. Er zijn verschillende 
communicatie-uitingen: 

 Website 
 Social media 
 Nieuwsbrief 
 Mails 
 Drukwerk (o.a. posters/flyers) 
 Materiaal 
 Kleding 

 
Huisstijl 
Voor veel van onze communicatie-uitingen moet er een vaste huisstijl komen. De huisstijl is 
een onderdeel van het communicatieplan en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het 
bestuur. De communicatie-uitingen die een vaste huisstijl moeten krijgen zijn o.a.: 
 

 Website 
 Nieuwsbrief 
 Social media 
 Mails (mailetiquette) 
 Artikelen (hoe te schrijven) 
 Drukwerk (flyers/posters) 
 Powerpoint presentaties 
 Activiteitenkalender 
 Kleding 
 Materiaal 

 
Als uitgangspunt van de huisstijl gaan we uit van de stijl van de huidige website, het huidige 
logo en het gebruik van dezelfde kleuren zoals in ons logo.  
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Actiepunten 
Er moeten formats voor de huisstijl worden ontworpen om eenheid in de communicatie te 
creëren, zodat o.a. onze leden sneller zullen gaan herkennen dat het over Sovicos gaat.  
 

 Lay-out in dezelfde stijl als de huisstijl  
 Formats maken voor brieven, e-mails, social posts, website artikelen, presentaties 
 Structuur die terugkomt in andere communicatiemiddelen 
 Informatie filteren 
 Archief maken  
 Preset maken voor fotografie zodat foto’s overal dezelfde look hebben 

 
Omschrijving Huisstijl 
De huisstijl van Sovicos kan omschreven worden als eenvoudig, rustig en goed leesbaar. Een 
duidelijke indeling van de informatie helpt de lezer te scannen welke informatie voor hem of 
haar van belang is. Bovendien moeten we in ons achterhoofd houden dat niet iedere letter 
gelezen zal worden. Om de rust te bewaren en de eenheid aan te duiden, moet de 
achtergrond ten alle tijden worden voorzien van een lichte achtergrond (wit of lichtgrijs). 
 
Kleuren (+ kleurcodes) 
In onze communicatiemiddelen gebruiken we de volgende kleuren: 

- Wit (#FFFFFF) 
- Gebroken wit (#FFFFFA) 
- Lichtgrijs (#EDEDED) 
- Oranje (#EE7601) 
- Zwart (#000000) 

 
Opmerking: Voor elementen in visuals en op drukwerk hoeven de kleuren Zwart en Oranje niet 
altijd 100% zichtbaar te zijn. Door de transparantie bijvoorbeeld naar 15% te verschuiven, kun 
je de nadruk laten leggen op de tekst in plaats van de elementen zoals een volleybal. 
 
Lettertypes 
Voor onze verschillende kanalen gebruiken we ook verschillende lettertypes. Op social media 
staat het lettertype en de grootte ervan vast. Telefoongebruikers kunnen dit zelf instellen op 
hun telefoon. Maar op onze website, visuals, drukwerk en in onze e-mails hebben we gekozen 
voor de volgende lettertypes: 
 
Website 
Op onze website gebruiken we twee lettertypes: 

- Koptekst: Asap Bold, 18 
- Bodytekst: Droid Sans, 14 

 
Visuals* 
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In onze visuals gebruiken we de volgende lettertypes: 
- Koptekst: Open Sans Extra Bold of Asap SemiBold 
- Bodytekst: DM Sans of Droid Arabic Kufi 

 
Drukwerk* 
Op posters en flyers (en ander drukwerk) maken we gebruik van de volgende lettertypes: 

- Koptekst: Open Sans Extra Bold of Asap SemiBold 
- Bodytekst: DM Sans of Droid Arabic Kufi 

 
* Goed om te weten: bij het maken van een visual, poster of flyer: gebruik maximaal 1 
lettertype voor de koptekst en maximaal 1 lettertype voor de bodytekst. De combi Open Sans 
Extra Bold en DM Sans worden het meest gebruikt. 
 
E-mails*, brieven, presentaties en documenten 
In onze e-mails, brieven en documenten gebruiken we de volgende lettertypes: 

- Koptekst: Calibri Bold, 12 of 14 
- Bodytekst: Calibri Light, 12 

 
* In onze e-mails is het ook van belang dat er een eenzijdige handtekening wordt gebruikt. 
Klik hier hoe je deze kunt instellen. 
 
Nieuwsbrieven 
In onze online Nieuwsbrieven maken we gebruik van de volgende lettertypes: 

- Koptekst: Helvetica Bold, 18 
- Bodytekst: Helvetica, 14 

 

5. Communicatiemiddelen 

 

Website 

De huidige website wordt onderhouden door de webredactie. Het is belangrijk om de website 
up-to-date te houden, zeker omdat nu ook Social media (Facebook/Instagram) ingezet wordt 
als informatiestroom. De website vullen met actuele informatie en foto’s zorgt ervoor dat 
doelgroepen de website beter gaan bezoeken. Het moet een gewoonte worden om de 
website te raadplegen voor alle informatie van Sovicos, zoals nieuws, wedstrijdinformatie etc. 
Actualiteit en een actieve redactie zijn een voorwaarde voor het succes van de website. 

 

Wanneer je een tekst hebt die op de website geplaatst kan worden, stuur dan je tekst 
(inclusief kwalitatief goede foto) naar redactie@sovicos.nl. De redactie gaat dan aan de slag 
om de tekst SEO-ready te maken en zal hem daarna publiceren. Hier kan wat tijd overheen 
gaan, dus houdt hier rekening mee! 

https://sovicos.sharepoint.com/:w:/s/SharePointRedactie/EdH5gmty27tIlHzTCP8hdEABmQkRYQvqT2DY9jjczUScLA?e=nRjeUF
mailto:redactie@sovicos.nl
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Actiepunten 
Biedt de website voldoende informatie, is de website goed ingericht, missen we bepaalde 
items, zijn er nog wensen? Vragen die moeten worden beantwoord om de website een 
effectief medium te houden. 

Mogelijke aanvullingen/wensen binnen de website: 

 Digitaal aanmeldingsformulier 
 Digitaal wijzigingsformulier persoonsgegevens 
 Digitale betalingen 
 Digitaal inloggen op de website  

 

Social Media  

 

Facebook  
Facebook is tegenwoordig een veelgebruikt medium om te communiceren met je 
doelgroepen. De meeste doelgroepen van Sovicos zijn ook aanwezig op Facebook. De 
pagina’s van Sovicos zijn onderverdeeld in een externe pagina en een interne ledenpagina. De 
interne pagina stelt de vereniging in staat om actuele informatie snel en eenvoudig te 
plaatsen en te delen met de leden. Alle leden kunnen berichten plaatsen op de ledenpagina, 
op de externe pagina kunnen alleen de beheerders een bericht plaatsen. Hiervoor moeten 
leden en vooral nieuwe leden een uitnodiging voor krijgen om actief lid te worden.  

De Facebook pagina’s zijn een aanvulling op de website, vooral op direct interactief vlak.  

Op de Facebook pagina kan staan: 

 Contactgegevens (externe pagina) 
 Informatie over Sovicos (externe pagina) 
 Nieuws over kampioenschappen, toernooien, jubilea, acties (interne & externe 

pagina) 
 Foto’s (interne & externe pagina, let hierbij wel op wat voor soort foto’s je er op 

plaatst) 
 Aankondigingen van toernooien, belangrijke wedstrijden, vergaderingen e.d. (interne 

pagina). 
 Aankondigingen van feesten (interne pagina).  
 Werving van vrijwilligers voor diverse activiteiten (interne pagina). 
 Enthousiaste koppen, waarbij meer informatie doorverwezen wordt naar de website 

d.m.v. een link in de tekst.  
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Wil je een bericht op Facebook plaatsen? Neem dan contact op met redactie@sovicos.nl  

 

De Scholen Volleyballeague heeft een eigen Facebookpagina, waarop de deelnemers hun 
uitslagen en foto’s van het toernooi kunnen terugvinden. Hierbij wordt er wederom gebruik 
gemaakt van het Sovicos logo voor exposure. 

 

Instagram 
Instagram is niet meer weg te denken uit elke social media strategie. Het wordt anders 
ingezet dan Facebook. Waar Facebook gebruikt kan worden om mensen te informeren met 
directe links naar de website, is Instagram voornamelijk een visueel platform zonder directe 
links naar extern platforms. Het is dan ook ons doel om hier wekelijks foto’s te delen van 
trainingen, wedstrijden en andere activiteiten omtrent Sovicos. Hiermee willen we mensen 
informeren over Sovicos maar ook zeker om te laten zien hoe Sovicos haar slogan eer aan 
doet ‘de gezelligste vereniging van Den Haag’. Show, don’t tell.  
  
Veel van onze leden zijn aanwezig op Instagram, maar via goed gebruik van hashtags bereiken 
we hier ook veel niet-leden en wellicht toekomstige leden. We proberen beide groepen te 
bereiken middels foto’s / video’s in onze feed en Stories.  
  
Op Instagram zullen we focussen op het volgende:  

 Informatieve informatie over Sovicos  
 Informatieve informatie over volleybal (mensen die nog nooit hebben gevolleybald 

moeten zich ook welkom voelen)  
 Foto’s van trainingen, wedstrijden en andere activiteiten  
 Actualiteiten (als voorbeeld: de teamNL beach clinic)  
 Video’s van trainingen, wedstrijden en andere activiteiten  
 In de spotlight (Instagram is een mooi medium om onze vrijwilligers een extra 

spotlight te geven). 
 
Wil je een Instagram post maken? Neem dan contact op met redactie@sovicos.nl  

Klik hier voor een format voor een Instagram-Story 
 

E-mail, documenten, presentaties en brieven 
Intern het meest gebruikte communicatiemiddel is de e-mail. Vooral tussen leden van 
commissies en binnen het bestuur wordt er druk gemaild, maar ook naar leden toe is e-mail 
een veelgebruikt en makkelijk middel om informatie te versturen. Op de Nieuwsbrief na, is 
ervoor gekozen om zowel e-mails, documenten, brieven en presentaties in dezelfde huisstijl 

mailto:redactie@sovicos.nl
mailto:redactie@sovicos.nl
https://sovicos.sharepoint.com/:w:/s/SharePointRedactie/Eb-uDSo9o8xPm78nn0NdDXUB9HodZbBnSwOj2saGhEN2XA?e=MRTZn1
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te maken en/of te versturen. Zo creëren we eenheid en herkenbaarheid in onze interne en 
externe communicatie. 
 
Ook zal het logo hierin zichtbaar zijn; in e-mails onderaan in de handtekening, in documenten 
en brieven bovenin in de koptekst, in presentaties rechts onderaan.  
 
Klik hier voor de formats voor e-mails 
Klik hier voor de formats voor documenten, brieven en presentaties 

 

Nieuwsbrief  
Voorheen had Sovicos FF bijpraten, de Bestuursflits en uitnodigingen via de e-mail om te 
communiceren met de leden. Leden ontvingen regelmatig vanuit verschillende kanalen e-
mails. 

Om te zorgen dat de informatiestroom via e-mail minder wordt is besloten om alle 
(belangrijke) informatie die aan alle leden rondgestuurd moet worden in de nieuwsbrief te 
zetten. Zowel de FF bijpraten, informatie over activiteiten, informatie vanuit het bestuur etc.  

D.m.v. de nieuwsbrief kan Sovicos de leden nu gestructureerder informeren over lopende 
zaken binnen de club. De nieuwsbrief wordt maandelijks op een vast moment verzonden.  
Alle leden zijn automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. Nieuwe leden worden ook 
automatisch aangemeld en wie de Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen (bijvoorbeeld omdat 
hij/zij geen lid meer is, kan zichzelf uitschrijven. 

De inhoud van de nieuwsbrief kan bestaan uit een aantal vaste rubrieken, denk aan: 

 Van de voorzitter/het bestuur 
 Nieuws (met een link naar website) 
 Wedstrijdinformatie (met een link naar website) 
 FF bijpraten 
 Interviews 
 Nieuwe leden/afscheid leden 
 Activiteiten 
 Agenda 
 Contactgegevens 
 Sponsoren 

De input komt van verschillende partijen binnen Sovicos. Vanuit het bestuur, commissies, 
teams, (individuele) leden etc. Alles wordt vanuit 1 punt gestructureerd. Teksten, informatie, 
flyers, foto’s, etc. kunnen worden toegestuurd naar een vast e-mailadres of de redactie gaat 
zelf achter aan te leveren content aan. 

 

https://sovicos.sharepoint.com/:w:/s/SharePointRedactie/EXK-EEtyV95PnMou1hfRMvMBT2-8IKn8gao_7h1I2ISlWA?e=pIt71Q
https://sovicos.nl/huisstijl-elementen/
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Klik hier voor een format voor de Nieuwsbrief. 
 
Fotografie 
Teamfoto’s en actiefoto’s worden doorgaans gemaakt door Matthijs en Milene. Beiden zijn in 
het bezit van een professionele fotocamera waarmee foto’s in RAW geschoten kunnen 
worden. Door de foto’s in RAW te schieten, zijn de foto’s van hoge kwaliteit en kunnen ze veel 
beter bewerkt worden. 

Voordat de foto’s geplaats worden, worden de foto’s voorzien van het Sovicos-filter welke 
met Adobe Photoshop aan de foto kan worden toegevoegd. Dit filter is ontwikkeld door 
Milene van Arendonk. Deze is helaas nog niet overdraagbaar op een andere gebruiker, omdat 
er grote verschillen zitten tussen een versie in Windows en Apple. Wanneer je een foto in 
RAW hebt geschoten, kan je deze via Wetransfer sturen naar redactie4@sovicos.nl. Milene 
zal je foto dan voorzien van een Sovicos-filter! 

 

Persberichten  
D.m.v. een persbericht informeren we regionale kranten en websites over Sovicos. We sturen 
persberichten o.a. naar aanleiding van: 

 Jubileum 
 Kampioenschappen van teams 
 Toernooien 

 

Vergaderingen  
Diverse vergaderingen binnen Sovicos geven veel informatie over bestuurlijke zaken en 
beslissingen (beleid, financiën en sponsoring), technische zaken (teamindeling, wedstrijden en 
materiaal), jeugdzaken (wedstrijden, teams en vervoer).  

Sommige vergaderingen (Algemene Ledenvergadering) zijn toegankelijk voor leden en ouders 
van leden, andere vergaderingen zijn ‘besloten’. Ondanks deze beslotenheid, is veel 
informatie relevant of interessant voor de diverse doelgroepen.  

Actiepunten 

Het is wenselijk dat na iedere ‘besloten’ vergadering wordt vastgesteld welke informatie 
actief gecommuniceerd moet worden aan de doelgroepen (leden, ouders, etc.) via de website 
of de nieuwsbrief. 

 

Posters/flyers 
Een poster kan gebruikt worden in en rondom de kantine om bijvoorbeeld een evenement 

https://sovicos.sharepoint.com/:w:/s/SharePointRedactie/EVPEOXp-mMhNq5t7C-7QW_EBtOfZxQZ7mjBSe6PkFeoDeA?e=Xh8OEm
mailto:redactie4@sovicos.nl
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aan te kondigen. De posters kunnen beneden in de gang, op de tribune of in de kantine op 
het grote prikbord worden gehangen. 

De opmaak van deze posters moet een eigen vaste huisstijl gaan krijgen. Dan herkennen 
mensen sneller dat het hierbij gaat om een activiteit van Sovicos. Je verandert daarbij dan wel 
de informatie, maar de lay-out blijft zoveel mogelijk hetzelfde.  

Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid van het ophangen van posters bij externe 
partijen, zoals buurthuizen, cafés en de Haagse Hogeschool. Verder is het wenselijk als we 
een eigen bord beneden krijgen om informatie en promotie van activiteiten op te hangen. Nu 
hangt het over andere info heen, dit is minder duidelijk. 

 

Klik hier voor formats voor posters en flyers 

Klik hier voor formats voor visuals  
 
Communicatiekalender 
Het doel van deze communicatiekalender is dat alle commissies en het bestuur alle 
communicatie over hun activiteiten in deze kalender kunnen plaatsen.  
Op deze manier heeft de Redactie (en alle commissies en het bestuur) een overzicht van alle 
communicatie en kan de Redactie daarop aansluitend adviseren op welk platform de 
berichten het beste uitgegeven kunnen worden (Social media, nieuwsbrief of e-mail) en ook 
desgewenst alle berichtgeving centraliseren.   

Deze kalender zal in Sharepoint geplaatst worden, zodat alle commissie- en bestuursleden die 
een Sovicos account hebben hier bij kunnen en deze ook kunnen vullen. 

 

Klik hier voor de Communicatie Kalender!  
 

6. Matrix communicatiemiddelen 

Onderstaande matrix geeft aan met welke communicatiemiddelen Sovicos de doelgroepen 
kan en/of wil bereiken.  
 

Communicatiemiddelen  Doelgroepen  

https://sovicos.sharepoint.com/:w:/s/SharePointRedactie/Ee8jxBhfh_1Lr1R54MmNk1oBpd0X-W7sqchbPmRhSPjp4w?e=5UVA1C
https://sovicos.sharepoint.com/:w:/s/SharePointRedactie/EaKABAjxs4hGrYqAQfEyZGsBE_8HGPnAIGfuyKCV6JE7gQ?e=mpz7aD
https://sovicos.sharepoint.com/:x:/s/SharePointRedactie/ERDt1HpKvdVCjf7EX5xELpoBA5kaFi_zqohBryUp1OTOIw?e=Sw035a
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Ledenvergadering x x x x  x x      

Bestuursvergadering       x      

Website x x x x x x x x x x x x 

Social Media x x x x x x x x x    

Nieuwsbrief x x x x x x x x x    

Poster x x x x x x x x x    

Flyer x x x x x x x x x    

Nieuwe leden informatie       x      

E-mail  x x x x x x x x x x x x 

Prikborden x x x x x x x      

Sociale activiteiten x x x x x x x  x    

Scholen Volleybal league x    x x x x   x x 
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7. Organisatie en samenwerking 

Organogram 

 
 

8. Verantwoordelijkheden 

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het Bestuur. Zij stelt het communicatieplan vast en ziet 
toe op de uitvoering. Alle vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
communicatieplan. 

De leden en ouders zijn medeverantwoordelijk voor de juiste informatie-uitwisseling. Van hen 
verwachten we dat ze relevante informatie tot zich nemen dan wel doorgeven aan de juiste 
personen. 

Door het aanstellen van een Redactie binnen Sovicos, kunnen communicatieactiviteiten 
worden gecoördineerd. Binnen deze commissie zit ook een afgevaardigde van het Bestuur, de 
secretaris. De taken van deze commissie zijn onder de individuele commissieleden verdeeld. 
De commissie moet voorzien worden van relevante informatie: 
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 Vanuit het Bestuur  
 Vanuit andere commissies 
 Naar eigen inzicht 

 

Communicatieplanning 

Voor de communicatieplanning maken we onderscheid tussen enerzijds de communicatie die 
vanuit de Redactie wordt uitgevoerd en anderzijds communicatie activiteiten die opgepakt 
moeten worden door de verschillende doelgroepen binnen Sovicos.  

In onderstaande tabel is weergegeven welke taken en verantwoordelijkheden binnen de 
Redactie zijn verdeeld. 

 

 Activiteit 
M

atthijs 

Léo
nie 

M
ilen

e 

V
acature 

V
acature 

Secretaris 

Website x x     

Facebook x  x    

Instagram x  x    

Huisstijl x x x    

E-mail nieuwsbrief x      

Posters x x x    

Flyers x x x    

 English content creator    x   

Nieuwsberichten verzamelen bij 
teams    

 
x 

 

Contact bestuur      x 
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9. Budget 

Het communicatiebudget wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 
voorstel van het Bestuur.  

 

10.  Evaluatie 

De Redactie evalueert 1x per seizoen of het communicatieplan om bijstelling vraagt en/of de 
doelstellingen zijn gehaald. Waar nodig wordt dit aangepast en voorgelegd aan het bestuur. 
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