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INLEIDING  

In 2016 is een start gemaakt met het herijken van het in 2011 geformuleerde beleidsplan en deze 

te formuleren voor de jaren 2016-2021. Het beleidsplan 2016-2021 kreeg de werknaam ‘Dilettant 

2.0’.  

In het Beleidsplan 2.0 zijn de belangrijkste drijfveren benoemd voor continuïteit en groei van onze 

vereniging. Eén van deze pijlers betreft het onderdeel ‘professionele organisatie’;  

 

“ DILETTANT HEEFT EEN POSITIEVE UITSTRALING ZOWEL INTERN ALS EXTERN. OM DIT TE VERGROTEN WIL 

DILETTANT INNOVEREN OP HET GEBIED VAN COMMUNICATIE EN PRESENTATIE. DIT ZODANIG DAT BIJ ALLE 

DOELGROEPEN EEN DILETTANT HART WORDT GECREËERD. MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR BOUWEN WIJ EEN 

ORGANISATIE WAAR HET KADER BESTAAT UIT TOEGEWIJDE VRIJWILLIGERS WELKE DE MISSIE EN VISIE VAN VV 

DILETTANT ONDERSCHRIJVEN. DE VOLGENDE KERNWAARDEN ZIJN TYPEREND VOOR ONZE ORGANISATIE: 

VERTROUWEN, RESPECT VOOR ELKAAR, DUIDELIJKHEID EN TRANSPARANTIE IN BELEID EN REGELS. DIT WORDT 

BEREIKT DOOR NALEVING VAN EN CONTROLE OP NORMEN EN WAARDEN. “  

 

Communicatie wordt in beleidsplan Dilettant 2.0 een kritische succesfactor genoemd. 

Cruciaal en doorslaggevend voor het succes en het nastreven van de ambitie en bereiken van de 

doelstellingen is communicatie. De smeerolie van de organisatie. 

 

Onder goede communicatie verstaan wij het zenden en ontvangen van boodschappen vanuit een 

positieve benadering die helder en uniform zijn. Effectief communiceren is een (strategisch) proces 

waarin wij naast het delen van informatie vooral ook waarnemen en anticiperen om zo bij alle 

doelgroepen bewustwording, begrip, betrokkenheid en verbondenheid met onze vereniging te 

creëren.   Mogelijke factoren die dit proces kunnen verstoren worden zoveel mogelijk opgespoord 

en beheerst.  

 

Dit strategisch communicatiebeleidsplan als leidraad voor de communicatie binnen Dilettant 2.0 

draagt bij aan het maken van passende keuzes bij het inzetten van de diverse 

communicatiemiddelen. Tevens biedt het communicatiebeleidsplan instrumenten om de 

effectiviteit van onze communicatie te meten en helpt het de verwachtingen en doelstellingen 

realistisch en uitvoerbaar te houden.   
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1. COMMUNICATIEBELEID  

Binnen v.v. Dilettant tellen we ruim 400 spelende leden en rond de 80 functionele leden. Leden van 

een vereniging zijn afhankelijk van informatie om deel te kunnen nemen aan (voetbal)activiteiten 

zoals aanvangstijden van wedstrijden en trainingen. Maar ook om kennis te kunnen nemen van spel- 

en gedragsregels, van bestuurlijke besluiten, hoe de voetbaltechnische ontwikkeling verloopt van 

een jeugdlid, welke vrijwilligerstaken vacant zijn binnen de club, wat er van ieder 

lid/ouder/betrokkene verwacht wordt maar ook wat Dilettant te bieden heeft en waar wij voor 

staan: Onze doelstellingen, ons clubgevoel, onze visie/missie en onze voetbal-ambities voor jong en 

ouder.  

 

Informatie wordt gegeven vanuit deze verschillende, specifieke behoeften en doelstellingen. Zo 

heeft communicatie over de groei in voetbalprestaties van een jeugdlid niet enkel een informatief 

of stimulerend karakter. Het dient ook als strategisch doel de betrokkenheid van ouders met onze 

vereniging te optimaliseren. 

 

Dit communicatieplan maakt al deze achterliggende doelstellingen zichtbaar zodat zij strategisch 

ingezet kunnen worden. De doelstellingen zijn verdeeld over elf doelgroepen: Spelende leden, 

kaderleden, vrijwilligers, bestuur, ouders/verzorgers, bezoekers, omwonenden, gemeente, 

sponsoren, KNVB en de SVN. 

 

In dit plan zijn ook de verantwoordelijkheden beschreven ten opzichte van de doelstellingen, zowel 

algemeen als specifiek. De instrumenten die ingezet (kunnen) worden zijn kort weergegeven.  
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1.1.  ALGEMENE COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 

GEWENST IMAGO 

Met beleidsplan Dilettant 2.0 spreken wij de ambitie uit gezien en ervaren te worden 

als stabiele voetbalvereniging met een mooie verzorgde accommodatie, met veel 

betrokken en goed opgeleide vrijwilligers en kundige kaderleden. Dilettant wil voor 

alle leden en betrokkenen een club zijn waar men zich thuis voelt, waar men sportief 

en respectvol met elkaar omgaat. Waarin ieder elftal/team op een voetbaltechnisch zo 

hoog mogelijk niveau presteert met een selectieteam als krachtige 3e klasser.  

 

ONZE KERNWAARDEN  

Zoals benoemd in beleidsplan 2.0 zijn onze kernwaarden: Vertrouwen, respect voor 

elkaar, duidelijkheid en transparantie in beleidsvoering en regels. Dit bereiken we 

d.m.v. pro-actieve, uniforme communicatie vanuit een positieve benadering. Maar ook 

het (blijven) uitdragen, controleren en handhaven van de normen en waarden die wij 

belangrijk vinden.  

 

TOEKOMSTVISIE DILETTANT 2.0 

Steekwoorden m.b.t. onze toekomstvisie: Professionele organisatie, hoge kwaliteit van 

ons jeugd- en selectievoetbal, leden- en vrijwilligers binding, innovatie en bloeiend 

sponsorschap. Eerste vereiste is dat de toekomstvisie van beleidsplan 2.0 middels 

communicatie-uitingen breed gedragen wordt.  

De introductie van dit communicatieplan kent een aantal in- en externe doelstellingen:  

ALGEMENE DOELEN:   

- Bekleden van een regionale functie voor de Krimpenerwaard.  

- Leden en niet-leden informeren over wat Dilettant hen te bieden heeft.  

- Nieuwe leden werven.  

- Huidige leden langer binden. 

- Promotie maken voor Dilettant en haar activiteiten. 

- Werven van nieuwe vrijwilligers.  

- Huidige vrijwilligers langer binden.  

- Activiteiten van de vereniging helder communiceren.  

- Een goede relatie onderhouden met externe doelgroepen.  

- Werven van nieuwe sponsoren.  

- Huidige sponsoren langer binden.  

 

CONCRETE DOELEN:   

- Structureren van communicatie activiteiten.  

- Coördineren van communicatie activiteiten.  

- Optimaal benutten van communicatiemiddelen.  

- Duidelijkheid binnen de club creëren.  

- Draagkracht vergroten.  

- Commerciële binding vergroten.  
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DOELSTELLINGEN PER DOELGROEP  

Binnen een voetbalvereniging zijn diverse doelgroepen actief, allen hebben behoefte aan 

informatie maar onderscheiden zich in de mate van betrokkenheid. De informatie die verstrekt 

wordt moet correct, tijdig én afgestemd zijn op de informatiebehoefte van desbetreffende 

doelgroep.  

 

SPELENDE LEDEN 

Dit zijn alle leden (senioren/junioren/pupillen) die deel uitmaken van een voetbalteam.  

Doel: Het plezier in voetbal waarborgen/vergroten, betrokkenheid bij de club vergroten. Senior- en 

jeugdleden blijvend binden aan de club als spelers/vrijwilligers. Verder het vinden en bewaren van 

een juist evenwicht tussen prestatiedrang en recreatiebehoeften.  

Boodschap door:  

• Duidelijk, tijdig en structureel informeren over relevante zaken zoals wedstrijden, 

trainingen en andere activiteiten.  

• Het enthousiast uitdragen van het nut en de noodzaak van het beleid van Dilettant.  

• Het bieden van een veilige, gezellige sfeer op en rond de velden.  

• Het clubgevoel ‘hart voor Dilettant’ uitdragen. 

• Kwalitatief goede trainingen bieden door uitvoerenden en kaderleden, altijd vanuit 

positieve benadering richting kind en ouders. 

Door wie:  Kaderleden (trainers, begeleiders, jeugdbestuur), Bestuur.  

 

KADERLEDEN 

Dit zijn de vrijwilligers die de uitvoerenden aansturen. Zij zijn de intermediairs tussen de 

uitvoerenden en het bestuur. 

Doel: Het bewerkstelligen van een zo groot mogelijk draagvlak voor het beleid van Dilettant. 

Tevens zorgen voor sterke betrokkenheid bij en kennis over de organisatie van de teams om deze 

optimaal te laten functioneren.  

Boodschap door: 

• Het duidelijk, tijdig en structureel informeren over competitie- en bekerwedstrijden, 

trainingen, wijzigingen en afgelastingen.  

• Het enthousiast uitdragen van het nut en de noodzaak van het beleid van Dilettant. 

• Het zichtbaar maken van de reeds behaalde doelstellingen en de nog te behalen 

doelstellingen.  

Door wie:  Bestuur, Jeugdvoorzitter, jeugdcoördinator          
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VRIJWILLIGERS  

Dit zijn de mensen die op onbetaalde basis het werk op de vloer uitoefenen; De trainers, de 

leiders, de terreinmedewerkers, de commissieleden, enzovoorts.  

Doel: Zo groot mogelijk draagvlak voor het beleid van Dilettant. Het plezier en enthousiasme in de 

werkzaamheden voor en binnen de club waarborgen door deze vrijwilligers optimaal te waarderen, 

ondersteunen en faciliteren. 

Boodschap door:  

• Het enthousiast uitdragen van het nut en de noodzaak van ons beleid. 

• Het regelmatig tonen van waardering, persoonlijk en als openbare uiting zoals de Helpende 

Handen-posters.  

• Het duidelijk en tijdig informeren over relevante zaken zoals (veranderende) 

werkzaamheden, (wijzigingen in) toernooien, wedstrijden, beleidsafspraken. 

Door wie:  Bestuur, Jeugdbestuur, Kaderleden, Vrijwilligerscommissie.  

 

BESTUUR 

Dit zijn de vrijwilligers die de eindverantwoordelijkheid dragen en de koers van de vereniging 

bepalen. 

Doel: Het optimaliseren van de betrokkenheid bij alle betrokkenen in- en extern om zodoende de 

inzet voor de club te maximaliseren. 

Boodschap door: 

• Het enthousiast uitdragen van het nut en de noodzaak van beleidsplan Dilettant 2.0  

• Helder en transparant zijn: Inzicht geven in beslissingen en beleidswijzigingen.  

• Het zichtbaar maken van de reeds behaalde doelstellingen en de nog te behalen 

doelstellingen. 

• Beleid ontwikkelen en hanteren m.b.t. klachtenprocedures, conflicthantering en imago 

bewaking.   

Door wie:  Bestuur  
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OUDERS/VERZORGERS  

Dit zijn de mensen die hun kind hebben aangemeld bij v.v. Dilettant en die aanwezig zijn bij de 

trainingen en wedstrijden.  

Doel:  Vergroten van betrokkenheid ouders bij de (sportieve) ontwikkeling van het kind. 

Maximaliseren van de inzet van ouders voor allerlei werkzaamheden die nodig zijn om Dilettant 

draaiende te houden.  

Boodschap door:  

• Ouders en jeugdlid correct en volledig informeren bij aanmelding. 

• Ouders informeren over ons vrijwilligersbeleid en de verschillende taken en commissies 

binnen Dilettant.  

• Het bieden van een veilige, gezellige sfeer op en rond de velden.  

• Het clubgevoel ‘hart voor Dilettant’ uitdragen.  

• Kwalitatief goede trainingen bieden door uitvoerenden en kaderleden, altijd vanuit 

positieve benadering richting kind en ouders. 

Door wie:  Bestuur, Jeugdbestuur, kaderleden, Vrijwilligerscommissie.  

 

OMWONENDEN 

De inwoners van Krimpen aan de Lek, specifiek in de nabije omgeving van ons sportcomplex.  

Doel: Het maximaliseren van het draagvlak voor alle te houden activiteiten op ons park, ongeacht 

of deze door Dilettant of een andere partij worden georganiseerd.  

Boodschap door:  

• Op structurele basis het nut en de noodzaak van deze activiteiten tonen. 

• In acht nemen, uitdragen en handhaven van onze gedragsregels en kernwaarden, zowel 

binnen als buiten het terrein.  

• Het enthousiasme en plezier van de gebruikers van het complex zichtbaar maken.  

Door wie:  Bestuur, PR & Communicatie commissie. 

SPONSOREN 

Dit zijn de partners die financiële ondersteuning bieden aan Dilettant in ruil voor exposure en 

promotionele acties. 

Doel: Het vergroten van de betrokkenheid en bereidwilligheid van bestaande en toekomstige 

sponsoren van v.v. Dilettant.  

Boodschap door: 

• De effecten van de sponsorbijdragen zichtbaar maken. 

• Gestructureerde informatie uitwisseling tijdens speciale (netwerk)bijeenkomsten. 

• Persoonlijk contact waarin waardering wordt uitgesproken.  

Door wie:  Bestuur, Sponsorcommissie  
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GEMEENTE  

De gemeente Krimpenerwaard acht het belang van sport hoog. Dilettant is afhankelijk van de 

gemeente op het gebied van diverse omgevingsfactoren die van invloed zijn op ons sportcomplex, 

zoals een veilige oversteek over de (provinciale) weg. Tevens geeft de gemeente noodzakelijke 

vergunningen af bij activiteiten/evenementen.  

Doel: Het waarborgen van een goede verstandhouding met ambtelijke ondersteuning als gevolg.  

Boodschap door:  

• Het op positieve wijze, structureel uitdragen van onze missie, visie en successen.   

• Het zichtbaar maken van de reeds behaalde (beleids-)doelstellingen en nog te behalen 

doelstellingen.  

• Het nut, noodzaak en belang van sport voor jong en oud als terugkerend thema inzetten.  

• Samenwerking met lokale verenigingen nastreven (maatschappelijke participatie)  

• Gestructureerde informatie uitwisseling tijdens bijv. speciale (netwerk) bijeenkomsten.  

• Actief contact zoeken en onderhouden en uitnodigen bij relevante evenementen.  

Door wie: Bestuur, Commissie Technische zaken, PR & Communicatie commissie.   

 

SVN (STICHTING VERENIGINGEN NEDERLEK)  

SVN is eigenaar van de voetbalvelden op ons complex en verantwoordelijk voor het onderhoud. 

Doel: Dilettant waarborgt de ondersteuning van en samenwerking met SVN.  

Boodschap door:  

• Deelnemen aan bijeenkomsten/vergaderingen waar informatie uitwisseling met SVN van 

belang is. Dilettant zoekt ook zelf actief contact. 

Door wie: Bestuur, Commissie Technische zaken.  

 

KNVB  

Dit is de partner die de competitie regelt en de vereniging ondersteuning kan bieden in diverse 

bestuurlijke en voetbaltechnische zaken. 

Doel:  Het waarborgen van de samenwerking met en ondersteuning van de KNVB met Dilettant.  

Boodschap door:  

• Dilettant communiceert tijdig en accuraat en neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten, 

symposia of trainingen geïnitieerd door de KNVB. 

Door wie: Bestuur, Jeugdbestuur, Kaderleden  
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BEZOEKERS EN OVERIGE EXTERNE CONTACTEN 

Dit zijn de bezoekers aan ons sportcomplex tijdens thuiswedstrijden en de partners die op andere 

manieren verbonden zijn aan Dilettant (rustende leden, ereleden, leden van verdiensten) 

Doel: Verzekerd zijn van een onderlinge respectvolle en sportieve opstelling in en rondom het veld. 

Bezoekers en externe contacten voelen zich welkom bij Dilettant. 

Boodschap door: 

• Het profileren van de voetbalvereniging in het algemeen.  

• Bezoekers zien het voorbeeldgedrag op het gebied van respect en sportiviteit.  

• Duidelijk en tijdig informeren waar bezoekers zich kunnen melden d.m.v. informatieborden 

en goed gastheerschap.  

• Deelnemen aan bijeenkomsten waar informatie uitwisseling met de externe contacten 

mogelijk is. 

Door wie:  Bestuur,  Kaderleden, PR & Communicatie  
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1.2   SPECIFIEKE COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 

 

STERKTE- ZWAKTEANALYSE / SWOT  

Om de gestelde communicatiedoelen te bereiken is het van belang inzicht te krijgen in de huidige 

sterktes en zwaktes binnen v.v. Dilettant op het gebied van communicatie aan en met 

bovengenoemde doelgroepen.  

Deze beknopte analyse is het resultaat van een inventarisatie bij een select aantal leden/betrokken 

van v.v. Dilettant, aangevuld met de uitkomsten van deze vraagstelling tijdens de Algemene 

Ledenvergadering jl.  

 

STRENGTH 

● De online communicatiekanalen die nu worden gebruikt (website/Facebook) zijn bij de 

meeste leden en betrokkenen bekend en worden veelvuldig geraadpleegd. informatie is 

goed vindbaar en wordt helder verwoord.  

● De communicatiestijl vanuit Dilettant naar leden/betrokkenen wordt ervaren als 

toegankelijk, benaderbaar, open en oplossingsgericht.  

 

WEAKNESS 

● Communicatie na aanmelding van een jeugdlid is te summier, een richtlijn in het 

verwelkomen en informeren van nieuwe leden ontbreekt.  

● De communicatie vanuit diverse commissies verloopt niet consistent, men weet niet wie 

welke (vrijwilligers)taak heeft en wie waarvoor te bereiken en/of verantwoordelijk is.  

● De uitwisseling van informatie van trainers aan de eigen teams wordt soms als onvoldoende 

en/of onvolledig ervaren.  

● Men stapt niet snel met klachten/vragen/onduidelijkheden naar de aangewezen/juiste 

personen binnen de club. Hierdoor kan een ‘moppercultuur’ ontstaan aan de kant van de 

lijn/in de wandelgangen.  

 

OPPORTUNITIES  

● Richtlijn/procedure/infopakket/persoonlijk contact bij nieuwe leden in gang zetten.  

● Communicatie kan verbeterd worden door niet slechts eenzijdig te informeren maar ook 

vooral waar te nemen en te anticiperen op (mogelijke) signalen van ruis/onvrede. Mogelijke 

factoren die dit proces verstoren dienen zoveel mogelijk te worden opgespoord en 

beheerst.  

● De drempel verkleinen om klachten, onduidelijkheden en incidenten binnen de vereniging 

sneller kenbaar te maken: Op donderdagavonden van 19.30u - 20.30u is het bestuur 

aanwezig voor vragen of opmerkingen. Tevens is een meldings-mailadres aangemaakt waar 

men terecht kan.  
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● Het opstellen en verspreiden van een volledig organogram waarin alle kaderleden en 

vrijwilligers binnen alle commissies worden benoemd inclusief taakomschrijving, 

verantwoordelijkheden en contactgegevens, zou communicatie tussen vrijwilligers 

onderling en/of commissies kunnen vergemakkelijken.  

● Social media kanalen zoals YouTube en Instagram kunnen optimaal ingezet worden. Ook de 

tv-schermen in de kantine kunnen gebruikt worden als communicatie-instrument (zoals bij 

thema’s Sportiviteit & Respect, als exposure-middel voor sponsoren etc.)  

● Verenigings- en gedragsregels dienen meer visueel gemaakt worden: Zoals een 

informatiebord met een aantal gedragsregels op een centrale locatie op het sportpark 

en/of een visualisatie die trainers en leiders wijst hoe gebruikt materiaal opgeborgen dient 

te worden.  

 

TREATHS 

● Social media kan als overwegend laagdrempelig communicatiemiddel ook zeer kritische en 

zelfs  

● imago-schadelijke reacties opleveren. Imago-bewaking is dan ook van groot belang.  

● Ervoor waken een te hoog ‘regeltjes’ gehalte te krijgen. Hierdoor kans op verlies draagvlak 

van leden/ouders/betrokkenen.  

 

BELEID STRATEGISCH COMMUNICEREN  

Strategische communicatie is doelgericht. Naast het noodzakelijk delen van informatie met alle 

doelgroepen is onze ambitie het bereiken van:  

• Bewustwording→  (Website/social media/e-mail) 

• Begrip→  (Presentaties geven, jaarlijkse ALV met terugkoppeling) 

• Ondersteuning → ( Training/seminars geven en laten volgen) 

• Betrokkenheid →  Persoonlijke aandacht en waardering, overleg, ALV, feedbacksessies) 

• Verbondenheid→  (Samen problemen aanpakken, successen vieren en verliezen delen) 

Cruciaal onderdeel in dit proces is het tijdig waarnemen, signaleren én anticiperen op 

ontwikkelingen binnen en buiten de club. Ook het actief bewaken van ons (gewenste) imago via 

communicatie is hierin essentieel.  

IMAGO BEWAKING  

• Altijd denken en communiceren vanuit onze eigen kernwaarden.  

• Regelmatig communiceren over (behaalde) doelen van beleidsplan Dilettant 2.0  

• Terugkerende ‘campagnes’ rond thema’s zoals sportiviteit & respect  en onze 

gedragsregels.  

• Het openbaar wegnemen van percepties en het uitbuiten van sterke punten.  

• Een actieve rol innemen binnen regionale voetbal mediakanalen. 

• Het positieve groot maken en het negatieve klein houden.  

• Waardering geven in grote kring en kritiek in een kleine kring.  
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2. COMMUNICATIEMIDDELEN  

WEBSITE  

De huidige website wordt onderhouden door 2 personen binnen de commissie PR & Communicatie.  

Het is belangrijk de website up-to-date te houden, zeker als social media (facebook, instagram, 

youtube) ingezet worden als stroom. De website en social media zijn de voornaamste bron om alle 

doelgroepen te informeren. 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 nieuws. Actualiteit is een voorwaarde voor het succes van de website. Biedt de 

website voldoende informatie, is de website goed ingericht, missen we bepaalde items, zijn er nog 

wensen t.a.v. de structuur? Mogelijke aanvullingen binnen de website:   

 

• Digitaal meldingsformulier m.b.t. gesignaleerde incidenten, meldingen en/of klachten.  

• Uitbouwen exposure sponsors - vindbaarheid website vergroten middels SEO/metatags.  

• Een maandelijkse nieuwsbrief in PDF te downloaden 

• De 2-jaarlijkse Digikrant in PDF te downloaden  

• Een beveiligde inlog-omgeving voor vrijwilligers/commissies om bestanden te kunnen  

raadplegen zoals adressenlijsten en contactgegevens intern.  

• Bezoekers attenderen op de mogelijkheid dat persoonlijke voorkeuren van 

informatievoorziening door de bezoeker van de website zelf zijn in te stellen. 

SOCIAL MEDIA  

Facebook  

Met de huidige Facebookpagina is Dilettant in staat actuele informatie snel en eenvoudig te 

plaatsen en te delen met de doelgroepen. Iedere commissie binnen Dilettant dient toegang te 

verkrijgen over het beheer van deze FB-pagina.  

De Facebookpagina van Dilettant is openbaar en iedereen kan hierop posten.  

De pagina is een aanvulling op de website en dient als stroom naar de website. De pagina moet wel 

gemonitord/gescand worden door diegenen die als beheerders zijn toegewezen. Op de Facebook 

pagina wordt alleen positieve berichtgeving geplaatst zoals  aankondigingen van toernooien, 

wedstrijden, vergaderingen ed. Maar ook actualiteiten, nieuws over kampioenschappen, 

toernooien, jubilea, acties en foto’s. Ouders, supporters, toeschouwers en andere betrokken 

kunnen gevraagd worden de Facebookpagina van Dilettant te taggen bij het plaatsen van eigen 

foto’s van wedstrijden of andere Dilettant- activiteiten.  

 

Youtube  

v.v. Dilettant heeft reeds een Youtube kanaal, deze is summier actief en kan structureel ingezet 

worden met filmpjes die gemaakt zijn tijdens toernooien (= doel: uitdragen kernwaarden) maar ook 

bijv. met promotionele video’s, zoals het visueel maken van vrijwilligersfuncties bij Dilettant  
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(= doel: werving) of ingezet worden als onderdeel van het sponsorbeleid. Content hoeft niet op de 

eigen website geplaatst te worden, video’s kunnen gelinkt worden vanaf de website en social media 

kanalen.  

Instragram  

Instagram is vooral onder jongeren een populair platform. Middels foto’s en video’s kan een ieder 

het Dilettant-account (#kvvdilettant) taggen waardoor onze zichtbaarheid wordt vergroot. Dit 

instrument dient op korte termijn club breed actief ingezet en gepromoot te worden. Instagram 

wordt evenals Facebook uitsluitend gebruikt voor berichtgevingen met een positief karakter.  

Het is zeer wenselijk een korte ‘social media handleiding’ op te stellen en intern in gebruik te 

nemen. Hierin dienen alle do’s en don’ts helder te zijn omschreven evenals tips & tricks.  

(LOKALE)PERS/VOETBALSITES  

Het versturen van persberichten en het geven van interviews aan (lokale) kranten dient een 

informatief en strategisch doel. Onderwerpen van persberichten worden eens in de 6 weken 

gekozen door het bestuur. Hierdoor wordt onze zichtbaarheid vergroot en/of kunnen onjuiste 

percepties tijdig worden weggenomen. Korte lijntjes houden met de contactpersonen binnen deze 

media is belangrijk.  

POSTERS EN FLYERS 

Kunnen door commissies ontworpen en verspreid worden voor het aankondigen van evenementen 

bij Dilettant. D.m.v. het plaatsen van logo’s van sponsors (onderdeel sponsorbeleid) kunnen de 

drukkosten laag blijven. De uniformiteit en (herkenbare) huisstijl van de club dient in deze uitingen 

altijd bewaakt te worden.  

MAIL VIA KNVB SPORTLINK  

v.v. Dilettant maakt gebruik van de KNVB Sportlink Club Applicatie voor o.a. het verzenden van 

gepersonaliseerde mailberichten aan de leden en ouders van de leden. Dit wordt ingezet bij het 

verstrekken van (bestuurlijke) informatie die een meer persoonlijke benadering vraagt.  

DE DILEKRANT 

In mei 2016 is gestart met het maken en verspreiden van de “Dilekrant’. In deze eerste uitgave lag 

de focus op het informeren over vrijwilligerstaken binnen Dilettant. Dit met als doel draagvlak voor 

het nieuwe vrijwilligersbeleid te creëren bij leden en ouders van leden. De ambitie is 2-jaarlijks 

een (fysieke) Dilekrant te verspreiden waarin telkens een ander (strategisch gekozen) thema 

centraal staat.  

FEESTAVONDEN/VERGADERINGEN/BIJEENKOMSTEN  

Tijdens feestavonden, bijeenkomsten en vergaderingen kan de vereniging mondeling iedere 

gewenste informatie verspreiden naar de aanwezigen. Zo zijn er bijvoorbeeld vrijwilligersavonden, 

sponsorbijeenkomsten en ledenvergaderingen waarbij de doelgroep direct toegesproken kan 

worden.  
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2.1. COMMUNICATIEMATRIX MET JAARPLANNING  

Het aanbrengen van structuur in communicatieplanning (m.b.t. regelmatig terugkerende 

clubactiviteiten of thema’s zoals teamindelingen) geeft ruimte om beleid strategische inzet van 

communicatie verder uit te bouwen. Dit geniet de voorkeur boven een ad hoc ‘hier en nu’ - 

communicatiebeleid.  (uitgebreide communicatiematrix met jaarplanning volgt)  

3.  PR & COMMUNICATIE  

De samenstelling en taakverdeling binnen de commissie PR & Communicatie is momenteel als volgt:  

 

PR & Communicatie : 

Bestuurslid PR & Communicatie  Evita Unk pr@dilettant.nl 06 4155 0493  

Redactielid pers, KNVB Arie van Krimpen   06 1153 6480 

Social media Arie van Krimpen   

Webmaster Michael Fehl webmaster@dilettant.nl 06 1891 3375 

Webmaster Arie van Krimpen webmaster@dilettant.nl 06 1153 6480 

 

3.1. KOSTEN EN BUDGET  

De huidige en te verwachte kosten rond PR & Communicatie beperkt zich tot de eventuele kosten 

van drukwerk (flyers, posters, de Dilekrant) die overblijven na inzetten van sponsorbijdragen.  

3.2. EFFECTIVITEIT METEN EN EVALUEREN  

Door periodiek feedback te vragen aan leden en betrokken binnen de vereniging kunnen we 

verkennen en analyseren welke informatie zij wel of niet hebben ontvangen, via welke kanalen en 

of hiermee de gestelde doelstellingen zijn bereikt. Ook zijn incidentele enquêtes/survey een optie. 

PR & Communicatie-commissie en het dagelijks Bestuur evalueren regelmatig tussentijds en waar 

nodig volgt bijsturing. 
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(communicatiematrix met jaarplanning volgt z.s.m.)  

 

 

 

 

 

 


