
 
 
De Batouwe, communicatie en afspraken 

 

De communicatie commissie verzorgt de communicatie binnen de vereniging en moet 
vooral verbindend  werken.  Daarbij gaan we zeker niet voorbij aan het overbrengen van 

zeer praktische informatie. 

Momenteel hebben we een maandelijkse digitale nieuwsbrief NIEUWS!, een website en 

een besloten facebookgroep. 

Onderzocht wordt of het mogelijk is om een jaarboek in de vorm van een “glossy” te 
maken, ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van een app en digitale touchscreen 

of een informatiezuil.  

 

Afspraken/spelregels 
 

Website 

 

De website van onze Vereniging is een medium waar alle verenigingsinformatie is te 
vinden en waar leden zich kunnen inschrijven voor wedstrijden. Het is daarom een 

belangrijke interactieve informatiebron voor leden. 

Een aantal onderwerpen zijn afgeschermd voor bezoekers, die geen lid zijn van onze 

vereniging. Zij zijn gemerkt met een slotje. Op deze ledenpagina's staat privacy 
gevoelige informatie. Alleen leden kunnen, via de bekende inlogcodes deze pagina's 

bezoeken. 

Het beheer van de website vraagt aandacht van de commissies. Elke commissie heeft 

een eigen commissiepagina. Het is essentieel dat deze pagina goed onderhouden wordt 

en de informatie hierop up-to-date is. Dit is de verantwoordelijkheid van de commissies.  
Naast de commissiepagina zijn er pagina’s op de website welke gerelateerd zijn aan het 

werk van de betreffende commissie. Ook deze pagina’s dienen onderhouden te worden 

zodat ook deze pagina’s de juiste informatie bevatten. 

Op de homepage is een plek gereserveerd voor verenigingsnieuws. 
 

Nieuwsbrief 

 

De nieuwsbrief NIEUWS! naar de leden is een maandelijks digitaal medium dat per e-mail 
wordt verzonden. Het verschijnt op de eerste zondag van de maand. Het Bestuur kan 

besluiten om een extra NB uit te laten gaan. De verschenen Nieuwsbrieven van het 

afgelopen jaar en de planning van de verschijningsdata voor de komende NB-en staan 

onder ‘Nieuwsbrief’ op de website. Omdat de NB veelal interne informatie bevat zijn zij 

op de website achter een slotje geplaatst.  
Commissies hebben de gelegenheid om hun activiteiten voor komende maand te laten 

zien. Zij ontvangen, ruim voordat de kopy binnen moet zijn, een herinnering van 

Marloes. 

 In principe zijn het korte stukjes. Is de informatie langer dan wordt er een link gemaakt 
met een > Lees verder… functie. Verdere onderwerpen zijn Bestuursmededelingen, 

Secretariaatsmededelingen en mogelijk andere golfgerelateerd materiaal uit externe 

(digitale) media. Er is ruimte voor ongeveer drie sponsoren. 

De verzending vindt plaats naar alle leden en de adverteerders. 
De Nieuwsbrief wordt intern opgemaakt. 

Incidenteel wordt er ook een (speciale) Nieuwsbrief opgemaakt voor verzending naar 

andere doelgroepen. Voorbeelden: Vrije Golfers, Competitie-coördinatoren en 

competitiespelers bezoekende verenigingen. 
 

 

https://www.debatouwe.nl/golfbaan/vereniging/nieuwsbrief/


 
 
Facebookgroep 

Dit is een besloten Facebookgroep, alleen toegankelijk voor leden en directe betrokkenen 

bij de Batouwe. Het beheer van de groep valt onder de communicatie commissie. Het 
laatste nieuws van de website wordt met een link op de Facebookgroep bekend gemaakt. 

Ook kunnen leden op berichten reageren, berichten liken en met elkaar communiceren. 

Kwetsende uitlatingen, berichten die de privacy schaden, reclame, promotie en spam 

kunnen worden verwijderd. 

 
 

 

 

 


