
Beste leden,

Inmiddels zitten we alweer in het tweede seizoen van onze prachtige nieuwe club, wat betekent 
dat dit dus ook alweer het tweede seizoen is van mij als voorzitter van de PR commissie. Toen mij 
begin 2014 werd gevraagd om deze taak op mij te nemen vond ik dat natuurlijk meteen erg leuk, 
maar had ik tegelijkertijd veel vragen over wat het eigenlijk inhield. De laatste jaren van Asonia was 
ik voornamelijk bezig met het opzetten en beheren van een goede website, en dat was iets dat ik 
graag wilde doorzetten voor Sporting Andijk. Ik was dus in dat opzicht blij dat ik via de PR 
commissie daar de kans voor zou hebben. Wat de PR commissie nog meer voor taken met zich 
mee zou brengen, was voor mij een beetje afwachten. Voor de stuurgroep/bestuur was het op dat 
moment ook nog niet helemaal duidelijk wat de taak van de PR commissie precies zou zijn. In 
ieder geval moest het betrokken zijn bij alle communicatie van de vereniging, intern en extern. 
Ik nam de taak op me en had mezelf voorgenomen om het allemaal op me af te laten komen. Wat 
krijg ik allemaal te doen, hoeveel werk is het etc? Vragen waar ik nog geen antwoord op had. Het 
was dus ook lastig om te bepalen hoe mijn commissie eruit zou moeten zien en hoeveel mensen ik 
nodig zou moeten hebben.
In ieder geval leek het mij handig om iemand te hebben met journalistieke vaardigheden voor de 
nodige verslagen, artikelen en ander schrijfwerk. Hiervoor heb ik mijn neef en tevens vriend en 
teamgenoot Hessel (Waardenburg) benaderd. Hij is bezig met een journalistieke opleiding en wilde 
mij graag ondersteunen. Qua commissieleden heb ik het daar tot nu toe bij gelaten. Naast Hessel 
heb ik nog wel een aantal mensen benaderd die mij eventueel zouden kunnen ondersteunen, 
maar het is vrijwel nooit zover gekomen dat ik deze mensen ook daadwerkelijk heb moeten 
inschakelen. 

Waar houdt de PR commissie zich op dit moment mee bezig? Zoals eerder aangegeven wilde ik 
aan het begin graag aan de slag met de nieuwe website van Sporting Andijk. Dit had voor mij een 
hoge prioriteit aangezien dit toch een belangrijk visitekaartje van de vereniging is. In samenwerking 
met Christiaan van Dokkum (bedenker en ontwerper van onze huisstijl) is bedacht hoe de website 
in elkaar moet zitten, hoe deze is opgebouwd en hoe deze eruit moet zien. Ik denk dat iedereen 
het eindresultaat wel kent en aan de vele complimenten te horen kunnen we trots zijn op onze 
website. Ik ben dat in ieder geval zeker. 
Het werk hield daar natuurlijk niet op, want ik ben continu bezig om de website up-to-date te 
houden en zo compleet mogelijk te maken aan de hand van input en opmerkingen van andere 
commissies en leden. De website is dan ook misschien wel de belangrijkste en meest tijdrovende 
taak van de PR commissie op dit moment. Dit doe ik overigens niet alleen. Veel commissies 
hebben een eigen account waarmee ze hun eigen afdeling/pagina kunnen beheren. Denk aan de 
korfbal, handbal, scheidsrechterscommissie of coaches van verschillende teams. Op deze manier 
geef ik veel werk uit handen, wat voor mij erg fijn is maar tegelijkertijd ook voor deze betreffende 
commissies. Zij hebben zelf het beheer en hoeven niet alles via mij te doen. Natuurlijk hou ik wel 
het overzicht.

Ik liet net ook al even het woord huisstijl vallen. De huisstijl is ook een belangrijke taak van de PR 
commissie. De huisstijl is bedacht en ontworpen om continuïteit en herkenbaarheid te creëren in 
de uitstraling van onze vereniging. Denk aan affiches, flyers, posters, de website, een clubblad, 
advertenties in de krant etc. Het is de bedoeling dat al dit soort uitingen en onderdelen dezelfde 
stijl hebben waardoor herkenbaarheid ontstaat. De PR commissie beheert de huisstijl aan de hand 
van een huisstijlhandboek. Alle uitingen worden dan ook ontworpen door de PR commissie en het 
is belangrijk dat al dit soort zaken ook in de toekomst langs de PR commissie blijven gaan. We 
willen namelijk niet dat onze stijl een eigen leven gaat leiden, dat zou erg zonde zijn.

De PR commissie houdt ook nauw contact met de Sponsorcommissie. Deze commissies 
overlappen elkaar namelijk op bepaalde vlakken. Samen met de sponsorcommissie is het 
bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om zogeheten wedstrijdboekjes bij wedstrijden van zaterdag 1 en 
zondag 1 te realiseren. Deze boekjes bieden naast een nieuwe sponsormogelijkheid een leuke 
extra tijdens een wedstrijddag. Op deze manier proberen we zo’n wedstrijddag extra glans te 
geven voor alle betrokkenen en supporters van zowel de thuis- als uitspelende ploeg. Dit alles om 



de uitstraling van onze vereniging te stimuleren. Het eerste elftal is immers het vlaggenschip van 
de vereniging. Met als vergelijkbaar doel heeft ook de ‘ballenhouder’ zijn intrede gedaan bij deze 
wedstrijden. Zo’n ballenhouder zie je vaak terug in het betaalde voetbal maar nu dus ook bij 
Sporting Andijk. Voorafgaand aan de wedstrijd ligt hier de bal ter presentatie op met als extra doel 
meer aandacht te geven aan de balsponsor. Deze sponsor staat namelijk ook op de ballenhouder 
gepresenteerd. Dank voor deze ballenhouder gaat uit naar de maandagochtendploeg, die de 
ballenhouder heeft gemaakt. Leuk detail: hij is gemaakt van onder andere de steunpilaren van de 
oude bar van Asonia.

Op deze manier is de PR commissie de afgelopen 1,5 jaar voornamelijk bezig geweest met het 
leggen van een fundament voor een goede uitstraling van onze vereniging. Het is slechts een 
begin, want het is de bedoeling om de PR commissie groter te laten worden zodat het zich op een 
steeds breder vlak bezig kan houden met het op de kaart zetten van onze vereniging. Hoe die 
uitbreiding vorm zal krijgen is nog niet helemaal duidelijk, dat zal in de loop der tijd een invulling 
moeten krijgen. Voor nu ben ik tevreden met de ontwikkelingen van de afgelopen 1,5 jaar en biedt 
dat een goede basis voor de toekomst.

Vriendelijke sportgroeten,

Luc Waardenburg
Voorzitter PR Commissie


