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Reader communicatie voor sportclubs
In elke geprinte editie schrijft Martin van Berkel een artikel over communicatie voor sportclubs.
In deze reader hebben wij een aantal artikelen gebundeld.
Tekst: Martin van Berkel

12 GEWELDIGE APPS
EN ONLINE TOOLS VOOR
SPORTVERENIGINGEN
Breaking news, een belangrijke wedstrijd, een spannende slotfase,
een fraaie actiefoto of de aanmelding van een nieuw lid. Er gebeuren
zo veel interessante dingen op de club. Vele momenten verdienen
aandacht. Diverse apps en online tools kunnen je helpen om de club
optimaal in beeld te brengen. In dit artikel zet ik de handigste en
meeste bruikbare voor sportverenigingen op een rij.
Facebook, Instagram en Twitter
De meest populaire social media-platforms
voor sportverenigingen zijn Facebook, Instagram en Twitter. Benut
de club deze platforms? Dan kunnen de apps van deze drie niet op
jouw smartphone ontbreken. Zo kan de club snel interessant nieuws
of fraaie beelden delen. Ook helpt de app om snel in te spelen op
vragen of opmerkingen die anderen aan de club richten. Voor Instagram en Twitter kan een club prima uit de voeten met de standaard
apps van deze twee platforms. Voor het beheer van de Facebookpagina van de vereniging is de app Pagina’s nodig.
Repost
Op Instagram is het niet mogelijk om berichten van anderen
te delen onder al jouw volgers. Maar het komt ongetwijfeld voor dat
anderen interessante foto’s en video’s over de club op hun Instagram-accounts plaatsen. Het is waardevol om deze af en toe te delen
via het account van de club. Dit kan met de aparte app Repost. Tip:
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bedenk en communiceer een hashtag die anderen kunnen plaatsen
bij hun berichten over de vereniging. Daarmee kan de club de foto’s
goed vinden.
Bitly
Lange links zijn vaak onhandig. Ze worden ongewenst
afgebroken of ze passen niet goed in een bericht of op een poster.
Bitly (http://bit.ly) is een app en een website die links kan verkorten.
Je kunt een lang internetadres invoeren en met een druk op de knop
wordt deze verkleind tot een korte link. Bij Bitly loont het de moeite
om gratis een account aan te maken. Als je bent ingelogd, kun je
alle links zien die je ooit hebt verkort. Hierbij zijn óók de statistieken
per link inzichtelijk. Een andere functionaliteit is de mogelijkheid om
de linknaam aan te passen. Standaard maakt Bitly automatisch een
link aan, zoals http://bit.ly/1EUJpOX. Als je bent ingelogd, kun je deze
handmatig in een beter communiceerbare naam aanpassen, zoals
http://bit.ly/clubbereik.
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Storify
Storify (www.storify.com) is een tool (geen app) waarmee je
berichten van vele social media-platforms en websites kunt samenvoegen tot één verhaal. Dit verhaal publiceer je via Storify zelf of via
de embed-functie op de website van de vereniging. Je kunt een account aanmaken, waarna het mogelijk is om je eigen ‘story’s’ te
creëren, delen en bewaren.

Flipagram
Met de app Flipagram is het mogelijk om met een smartphone
eenvoudig een video te maken van foto’s. Het enige dat je hoeft te
doen, is een selectie maken van de foto’s en effecten, zoals muziek,
timing, tekst en filters, in te voegen. De video wordt vervolgens gecreëerd, waarna deze op verschillende sociale netwerken gedeeld
kan worden.

Storify kan social media-updates verzamelen van onder andere Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube en de fotodienst Flickr.
Ook is het mogelijk om artikelen van andere websites toe te voegen
aan de story door middel van het inladen van een link. Tussen alle
ingeladen berichten kun je zelf toelichtingen te plaatsen. Daarnaast
is het mogelijk om een titel en inleiding te plaatsen. Staat iets niet in
de juiste volgorde? Door onderdelen te slepen kun je alles naar
wens inrichten.

Pic Collage
Soms is het aantrekkelijk om niet een losse foto of een fotoalbum te delen, maar een collage die uit meerdere foto’s bestaat. Er
zijn vele tientallen apps waarmee je je eigen fotocollage kunt maken.
De app Pic Collage is daar een goed voorbeeld van. Met deze app
selecteer je een aantal foto’s, waarna je deze naar hartenlust kunt
indelen in een collage. Daarbij kun je de foto’s vergroten en verkleinen, op de voorgrond of juist op de achtergrond zetten en bewerken,
zoals effecten toepassen en tekst toevoegen. Naast Pic Collage zijn
ook de apps Layout, Diptic en LiPix de moeite waard om fotocollages
mee te maken. Deze apps zijn voor de basisfunctionaliteiten, wat
voor de gemiddelde sportclub voldoende is, of zelfs in zijn geheel
gratis.

Storify kan de club helpen interessante berichten te filteren uit de
informatie die de achterban en media verspreiden over de club. De
tool is bijvoorbeeld interessant om in zetten bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een aansprekende wedstrijd, een bijzonder evenement
of een verbouwing. De club kan hiermee slim de informatie bundelen
die anderen - en ook de vereniging zelf - verspreid hebben om een
compleet verhaal te communiceren. Het voordeel van het benutten
van berichten van anderen over de vereniging is dat de club voor
een groot deel niet zelf de afzender is, maar laat zien hoe anderen
de club beleven. Uiteraard kunnen tweets, Facebook-berichten en
andere updates die de club zelf communiceert, ook onderdeel zijn
van een story.
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Google Foto's
In mei 2015 lanceerde Google Google Foto’s. Dit programma,
dat beschikbaar is als app en als website, is geweldig voor onder
meer het opslaan en het maken van selecties van foto’s. Je kunt
jouw foto’s, bijvoorbeeld van je smartphone en je computer, automatisch laten opslaan door Google Foto’s of er gericht voor kiezen
welke foto’s je er wilt bewaren. In het programma kun je gratis een
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onbeperkt aantal foto’s opslaan. Voor onbeperkte opslag geldt wel een limiet van maximaal
16 megapixels voor foto’s en maximaal 1080p voor video’s. Grotere bestanden verkleint
Google automatisch. Wil je foto’s en video’s ook in groter formaat kunnen opslaan? Dan kun
je een (betaald) abonnement afsluiten.
Van de opgeslagen foto’s kun je onder meer albums, collages, video’s en verhalen maken.
Je selecteert de foto’s die je wilt bundelen en laat Google hier bijvoorbeeld een video van
maken. Dat gaat automatisch, inclusief het toevoegen van effecten en muziek. Bij een
verhaal kun je langs foto’s, waaraan je commentaar kunt toevoegen, swipen. Voor alle foto’s
geldt dat ze niet openbaar zijn totdat jij besluit ze te delen. Je kunt zowel losse foto’s als albums, collages, video’s en verhalen delen. Dit kan onder meer via Facebook, Twitter, Google+,
WhatsApp en e-mail.
Google Foto’s biedt geavanceerde mogelijkheden aan om binnen jouw foto’s te zoeken. Zo
kun je zoeken op datum en locatie. Ook kun je zoeken op onderwerpen die op de foto staan.
Als je zoekt op ‘fiets’ of ‘strand’ laat Google Foto’s jou alle foto’s zijn waar een fiets of strand
op staan afgebeeld. Zonder dat je deze teksten bij het opslaan aan de foto’s hoeft toe te
voegen.
Periscope
Met de app Periscope kun je eenvoudig via een smartphone live videobeelden delen.
Volgers kunnen de video live meekijken en/of de video tot 24 uur na de uitzending terugkijken.
Met Periscope kan de club de achterban live betrekken bij interessante gebeurtenissen.
Denk aan live beelden van een penalty, een strafcorner of de laatste paar minuten van een
wedstrijd. Of van een feestje, een presentatie van een nieuwe speler, een interview met
een trainer, een contractondertekening, enzovoorts.
WhatsApp
Via WhatsApp verstuur je tekstberichten foto’s, geluidsopnames, video’s en contacten.
Daarnaast heeft WhatsApp een belfunctie en is er een webversie waarop berichten ontvangen en verstuurd kunnen worden. WhatsApp is dé app om snel met bekenden af te
stemmen. Dat kan zowel één op één als in groepen. Van een groepschat kunnen maximaal
honderd personen lid zijn. Een WhatsApp-groep is een geschikt middel voor groepscommunicatie binnen verenigingen. De app kan benut worden voor interne afstemming binnen
bijvoorbeeld het bestuur, teams, commissies of een samengestelde groep van meerdere
trainers, leiders of aanvoerders.
Google Formulieren
Google Formulieren kun je onder meer benutten voor het opstellen en afnemen
van enquêtes, zoals een tevredenheidsonderzoek of een communicatie-enquête. Wanneer
je een Google-account hebt, kun je via https://docs.google.com/forms/ een enquête aanmaken. Je kunt vragen stellen, toelichtende teksten plaatsen en meerkeuzevelden en open
velden voor de antwoorden opnemen. Wanneer je de enquête gereed hebt, kan je een link
sturen naar de respondenten. Zij vullen online de antwoorden in. Google verzamelt deze in
een spreadsheet. Je kunt de gegevens in de spreadsheet analyseren, maar veel handiger
is de ‘summary of responses’. Hier presenteert Google de uitkomsten van jouw enquête in
overzichtelijke staaf- en taartdiagrammen.
Bestanden in Google Formulieren kun je delen met meerdere beheerders. Naast enquêtes
kan de tool ook gebruikt worden voor het bewaren allerlei soorten informatie in spreadsheets,
zoals een mailinglist voor een nieuwsbrief.
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Gratis Handboek
communicatie sportverenigingen
Martin van Berkel bracht onlangs het boek
‘Handboek communicatie sportverenigingen’ uit. Wil je dit boek winnen? Ga dan
naar de Facebookpagina van Sport FM
(www.facebook.com/meerdansport), like
onze pagina en maak kans op het boek!
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Tekst: Martin van Berkel

Crisis op de club:
TIEN TIPS VOOR COMMUNICATIE

Een scheidsrechter die mishandeld wordt door spelers, een trainer die
stiekeme kleedkameropnames maakt en een massale vechtpartij op
het veld. Helaas komt menig sportvereniging in aanraking met
situaties waarmee ze plotseling en ongewild in de schijnwerpers staat.
Zorgvuldige en snelle communicatie kan de negatieve effecten van een
incident sterk beperken en zelfs een positieve bijdrage leveren aan
het imago van de club. Tien tips voor crisiscommunicatie op een rij.
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1. Analyseer en verminder de risico’s
Waar schuilt een potentiële crisis? Is er een team waar agressie een probleem is? Zijn er
onveilige plekken op de vereniging? Heeft de club vrijwilligers waarvoor er serieuze redenen
zijn om te twijfelen over hun bedoelingen? Neem maatregelen om te voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. De preventieve acties dragen óók bij aan een sterker verhaal op
het moment dat het tóch misgaat. De club kan dan in ieder geval aantonen er alles aan
gedaan te hebben de situatie te voorkomen. Het invoeren van verplichte VOG’s is hier een
voorbeeld van.
2. Contactlijsten op orde
Een goede, actuele perslijst is zeker in tijden van crisis onmisbaar. Ook een goede relatie
met journalisten kan de club helpen om zo goed mogelijk door de crisis heen te komen. Hetzelfde geldt voor leden en stakeholders. Je wilt hen snel informeren als de club ongewild
het middelpunt van (media)aandacht is.
3. De woordvoerder
Bij een crisissituatie is de kans groot dat journalisten zich bij de club melden. Bepaal van
tevoren wie namens de vereniging in zo’n situatie het woord voert. De woordvoerder is hét
gezicht van de club tijdens de crisis. Welbespraaktheid en een rustig, betrouwbaar overkomen zijn een grote pre voor deze persoon. Zorg ervoor dat intern bekend is wie de woordvoerder is en dat de communicatie naar externen via deze persoon verloopt. Wijs ook één
of twee alternatieven aan voor het geval de eerste woordvoerder niet in de gelegenheid is
zijn rol in te vullen.
In veel gevallen voeren voorzitters het woord in tijden van crisis. Dit kan een uitstekende
keuze zijn, maar de club kan ook iemand anders aanwijzen. Naast de hiervoor genoemde
eigenschappen is het verstandig om te kijken naar de rol die de voorzitter tijdens een crisis
bekleedt. Als hij veel tijd en prioriteit moet steken in onderzoeken, het oplossen van de
crisis en het onderhouden van persoonlijke contacten, dreigt communicatie een bijzaak te
worden. In dat geval is het raadzaam om communicatie en management te scheiden en de
woordvoering bij iemand anders te beleggen.
4. Snel handelen
Zodra een incident plaatsvindt of bekend wordt, is de crisis begonnen. Dat is óók het
moment dat het oplossen van de crisis moet beginnen, waar communicatie een belangrijk
instrument voor is. Zorg dat de club vanaf het begin direct actie onderneemt en ook gedurende het traject snel en zorgvuldig handelt. Start direct (desnoods telefonisch) met een
eerste overleg met de personen die deel moeten uitmaken van het crisisteam. Bepaal en
verdeel daarin ook meteen de eerste acties.
5. Bepaal de boodschap
Kort na de start van de crisis kunnen de eerste (pers)vragen op de club afkomen. Op dat
moment zijn nog niet alle details over het voorval bekend. Dat hoeft ook niet om al wel een
goede boodschap in een interview te kunnen afgeven. Communiceren is immers iets anders
dan nieuws brengen. Mensen zijn al snel gerustgesteld als ze weten dat de vereniging
drukdoende is met de crisis. Door een kort bericht te verspreiden waarin de club stelt met
de situatie bezig te zijn en daarbij vooruitblikt op het vervolg, zoals een nieuw tijdstip voor
verdere informatie, voorziet de vereniging al behoorlijk in de behoefte van vele betrokkenen
en geïnteresseerden.
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Belangrijk is ook dat de club in de eerste berichten meteen haar medeleven toont aan de
mensen die betrokken zijn bij het incident. Ook kan de vereniging alvast melden dat ze er
alles aan doet om te achterhalen wat er precies is gebeurd en dat de club alle maatregelen
zal nemen om te voorkomen dat zo’n incident zich ooit nog eens kan voordoen.
6. Neem verantwoordelijkheid
Is er een incident en is dit bekend bij een flink aantal personen? Dan is het incident verzwijgen
een slecht idee, ook omdat slecht nieuws - zeker door social media – zich toch snel
verspreidt. Gebruik de situatie als aanleiding om te laten zien dat de club zich distantieert
van het incident en waar de vereniging wél voor staat. Ook kun je melden welke maatregelen
de club treft.
Mijd ook nooit journalisten tijdens een crisis. De club staat in de schijnwerpers en de omgeving vraagt om een reactie. Journalisten komen deze reactie ophalen. Helaas komen
passages als ‘de vereniging was niet bereikbaar voor commentaar’ of ‘de club heeft niet
meegewerkt aan dit artikel en distantieert zich van de inhoud’ nogal eens voor in berichten
tijdens crisissituaties. Hiermee riskeert de vereniging het beeld te wekken de situatie niet
serieus te nemen of niet in control te zijn. Loop ook niet weg tijdens een vervelend interview.
De kans is reëel dat juist dit shot wordt uitgezonden. Neem altijd je verantwoordelijkheid en
sta media rustig te woord.
7. Eerst intern
Een gouden regel tijdens een crisis is: eerst intern communiceren, dan extern. Zorg dat de
vereniging de achterban zo snel als mogelijk via de eigen kanalen van de club informeert.
Dat kan persoonlijk zijn via een telefoontje, e-mail, brief en/of informatiebijeenkomst, maar
minimaal ook via de communicatiemiddelen zoals de website of nieuwsbrief. Realiseer je
bij dergelijke communicatie dat het bericht ook door externen opgevangen zal worden.
Zorg dat de inhoud van de communicatie hierop is afgestemd. Zorg ook dat de club belangrijke
externe relaties niet vergeet, zoals de gemeente, sponsoren en samenwerkingspartners.
Ook zij zullen het niet waarderen om het nieuws alleen uit de krant te moeten vernemen.
8. Maak een Q&A-lijst
Maak voor een interview of een informatiebijeenkomst een lijst met alle vragen die je kunt
verwachten en de antwoorden die de club daarop wil geven. Deze voorbereiding draagt bij
aan een goed interview of een geslaagde bijeenkomst.

Handboek communicatie
Het onderwerp crisiscommunicatie komt tevens uitgebreid aan bod in het door Martin
van Berkel geschreven Handboek Communicatie voor sportverenigingen, dat eind januari 2016 is uitgekomen. Meer informatie
over het boek, dat antwoorden en praktische tips geeft voor de communicatievraagstukken van sportclubs, is te vinden op
www.clubbereik.nl/handboek.
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9. Durf te herhalen
Voorafgaand aan een interview is het belangrijk om scherp op het netvlies te hebben wat je
kernboodschap is. Deze boodschap moet zijn samen te vatten in twee à drie regels of in
een quote van twintig seconden. Durf deze boodschap ook meerdere keren te herhalen in
een interview, waarmee je de kans vergroot dat deze boodschap het artikel of de uitzending
ook haalt. Weet je het antwoord niet op vragen van een journalist of wil je de vraag niet beantwoorden? Durf het toe te geven als je nog niet alles weet. Meld bijvoorbeeld dat je hier
nog geen commentaar op kunt geven omdat je deze feiten eerst zelf nog moet achterhalen.
10. Luisteren, monitoren en anticiperen
Bij een crisis is de vereniging onderwerp van gesprek in de media, ook op social media. Het
is verstandig nauwlettend te volgen hoe er over de vereniging gecommuniceerd wordt. De
club hoeft niet op ieder bericht te reageren. Wel doet de vereniging er goed aan belangrijke
misvattingen direct uit de wereld te helpen en in de eigen boodschappen rekening te houden
met de sentimenten die onder het grote publiek leven.
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CLUBAPP:
doen of zonde van de poen?

Iedere smartphone of tablet staat vol met apps. Het is verleidelijk om
ook voor de club een app te laten ontwikkelen. Een clubapp kost echter
geld en kan alleen een succes worden als dit echt een meerwaarde is
voor de personen die de app moeten gaan gebruiken. Een kritische
benadering van de noodzaak van een app is op haar plaats.
Een app heeft een aantal aantrekkelijke functionaliteiten. Zo wordt
een app direct op een smartphone of tablet uitgevoerd en hoeft de
gebruiker niet eerst de internetbrowser te openen. Een app kan over
enkele handige functionaliteiten beschikken, zoals het verzenden
van pushberichten, waarmee de appgebruikers een notificatie van
dit bericht ontvangen. Ook zijn koppelingen met de camera- en gpsfunctie van het mobiele apparaat en integratie met andere apps op
het toestel mogelijk met een app.

Met name de pushfunctionaliteit is voor een sportvereniging interessant. Op deze manier kunnen belangrijke nieuwsberichten of wijzigingen voor de wedstrijdinformatie snel de doelgroepen bereiken.
Een kanttekening is hier echter op zijn plaats. De pushfunctionaliteiten van clubapps zijn immers vaak nog beperkt. Als dit al mogelijk
is, kan dit vaak alleen naar de complete gebruikersgroep. Veel waardevoller zou de mogelijkheid zijn om op team- of afdelingsniveau
pushberichten te versturen. Zo bereik je, bijvoorbeeld met berichten
over afgelastingen, snel de relevante personen.
Eén compacte en gebruiksvriendelijke omgeving
Met een app heeft de doelgroep de club letterlijk in de broekzak. Voor
een deel is dit ook het geval zonder een clubapp. De gebruiker kan op
zijn smartphone immers de website van de club bezoeken of de club
volgen op social media. Het voordeel van een clubapp is dat verschillende soorten informatie, zoals websitenieuws, competitie-informatie
en de laatste tweets van de club, in één compacte en gebruiksvriendelijke omgeving gebundeld kunnen worden. Met een app boort de
vereniging doorgaans geen nieuwe doelgroepen aan. Een app heeft
als grootste voordeel dat het voor de gebruiker eenvoudiger is om het
nieuws, de beelden en andere informatie van de club te consumeren.
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Inhoud clubapp
De inhoud van de clubapp bevat over het algemeen weinig informatie die de club nog niet
publiceert in andere communicatiemiddelen.
De clubapp is met name geschikt om bestaande informatie op een moderne en gebruiksvriendelijke manier bij elkaar te brengen.
De manier waarop de volgende inhoud kan
worden opgenomen, verschilt per clubapp.
Nieuws
Het is mogelijk om de nieuwsberichten die de
club op de site plaatst automatisch in te laten
lopen in de clubapp. Zo kunnen de gebruikers
ook via de clubapp op de hoogte blijven van het
nieuws van de vereniging. Om extra werk te
voorkomen is het sterk aan te raden dat dit automatisch gebeurt via de beheersystemen van
de website en de app. Nieuwsberichten los invoeren in de website- en appomgeving is onnodig dubbel werk. Interessant is om aan (een deel
van) de nieuwsberichten notificaties te koppelen.
Op deze manier krijgen de gebruikers een melding van een nieuw nieuwsitem.
Wedstrijdinformatie
De app is een ideale omgeving om alle informatie rondom wedstrijden
te laten samenkomen: het programma – inclusief informatie zoals
vertrektijden en chauffeurs –, de uitslagen en de stand. Ook voor
afgelastingen of andere wijzigingen in het programma is de app een
prettig communicatiemiddel. Met een notificatie kan de club snel
en gericht de appgebruikers informeren.
Vanuit diverse bonden en andere koepelorganisaties worden apps
aangeboden voor competitie-informatie. De app Voetbal.nl van de
KNVB is daar een voorbeeld van. Als sporter kun je hier veel informatie over jouw team vinden. Voor de vereniging is het een nadeel
dat dit gebeurt buiten de clubomgeving. In de Voetbal.nl-app kun je
immers geen clubgerelateerde berichten onder de aandacht van
jouw leden brengen. Het aanbieden van de competitie-informatie in
een eigen clubapp zorgt ervoor dat je het clubnieuws nog beter
onder de aandacht krijgt van de leden.
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het Facebook- en Twitter-account van de club een plaats in de clubapp te geven, kan de gebruiker in de appomgeving gemakkelijk de
updates van de club terugvinden. Ook videokanalen zoals YouTube
en mogelijk zelfs Periscope kunnen worden gekoppeld, waardoor
de gebruiker eenvoudig de (live)beelden van de club kan bekijken.
Ledenlijst
Binnen een app kan de club ook een ledenlijst opnemen. Dit kan interessant zijn voor bijvoorbeeld tennisverenigingen, zodat leden andere leden kunnen opzoeken om mee of tegen te tennissen of om
bardiensten uit te wisselen. Het is aan te raden om deze privacygevoelige gegevens in een gesloten omgeving te plaatsen.

Ook voor de wedstrijdinformatie geldt dat het sterk is aan te raden
de app te koppelen aan bestaande systemen. Het in twee omgevingen bijhouden van deze omvangrijke en soms complexe informatie
is ondoenlijk en staat succes van de app in de weg.

Advertentiemogelijkheden
De clubapp biedt de mogelijkheid om sponsoren exposure te bieden.
Het is slim om hier gebruik van te maken. Hiermee kan de club de
kosten voor de app compenseren of er zelfs wellicht inkomsten aan
overhouden. De club kan de advertentieruimte toebedelen aan één
sponsor, zoals de hoofdsponsor. Ook kan de club de advertentieruimte
aan meerdere sponsoren aanbieden, door bijvoorbeeld kortere perioden waarin één sponsor exclusief zichtbaar is of door meerdere
sponsoren te laten rouleren in de advertentieruimte.

Social media-koppelingen
Het is mogelijk om content vanuit de social media-accounts van de
club automatisch in te laten lopen in de clubapp. Door bijvoorbeeld

Afhankelijk van de wensen van de club kan ook de meeste andere
informatie een plaats krijgen in de clubapp. Contactinformatie, een
kalender en fotoalbums zijn daar voorbeelden van.
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Randvoorwaarden voor een clubapp
Een app voor de club kan een meerwaarde zijn, maar niet zonder dat de club een aantal
randvoorwaarden goed invult.
Communicatie op orde
De clubapp brengt een diversiteit aan clubinformatie samen. De clubapp wordt alleen een
succes als deze informatie actueel en in orde is. Een app zonder actuele wedstrijdinformatie,
berichten en/of beelden voegt geen waarde toe voor de gebruiker. Ook organisatorisch
moet de clubcommunicatie hiervoor in orde zijn.
Rendabel
Een app kost de club meestal een paar honderd euro per jaar. Met het opnemen van sponsoruitingen kan de club dit geld terugverdienen of er zelfs iets aan overhouden. Wanneer
deze sponsorinkomsten niet tot de mogelijkheden behoren moet de club zich kritisch
afvragen of de investering in een clubapp lonend gaat zijn.
Geen extra werk
Net als geld is de inzet van vrijwilligers een schaars goed bij veel amateurclubs. Binnen de
omgeving van een app is het mogelijk om koppelingen te maken naar verschillende communicatiemiddelen, zoals de website en social media-accounts. Het is aan te bevelen bij
de selectie- en ontwikkelfase van de app zorgvuldig stil te staan bij koppelingen, zodat de
app de club weinig extra werk oplevert.

Conclusie
Het is te voorbarig om te zeggen dat iedere club een eigen app moet hebben. Dit hangt met
name af van de mate waarin de club haar communicatie op orde heeft. Wanneer de techniek
koppelingen tussen onder meer de website en de app toelaat, de communicatie actueel is
en qua organisatie goed staat, voldoet de vereniging aan de belangrijkste voorwaarden.
Daaraan moet de allerbelangrijkste voorwaarde nog worden toegevoegd: de app moet een
meerwaarde zijn voor jouw leden. Vinden zij een clubapp geen toegevoegde waarde, dan
zijn alle investeringen verspilde moeite.
Een communicatie-enquête is een nuttig instrument hoe de achterban tegenover een
clubapp – en andere communicatiezaken – aankijkt. Meer informatie over zo’n enquête, inclusief een kant-en-klaar voorbeeld, is te vinden op www.clubbereik.nl/handig. Op deze pagina vind je tevens een overzicht van leveranciers van clubapps.
Is de club (nog) niet toe aan een app? Zorg dan in ieder geval dat de clubwebsite mobiel
goed leesbaar is. Zo kunnen de doelgroepen de clubinformatie goed op hun mobiele apparaten lezen.

Martin van Berkel is als communicatieadviseur bij
Rotterdam Sportsupport en eigenaar van communicatieadviesbureau Meer Bereik dagelijks actief met
het communicatievak en de amateursport. Martin ontwikkelde onder meer Clubbereik, een adviesdienst
voor het ondersteunen van sportverenigingen op het
gebied van externe communicatie. Ook is hij de auteur
van de handboeken Communicatie voor sportverenigingen en Social media voor sportverenigingen.
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Handboek communicatie
Het onderwerp clubapp komt tevens aan bod
in het door Martin van Berkel geschreven
Handboek Communicatie voor sportverenigingen, dat eind januari 2016 is uitgekomen.
Meer informatie over het boek, dat antwoorden en praktische tips geeft voor de communicatievraagstukken van sportclubs, is te
vinden op www.clubbereik.nl/handboek.
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COMMUNICATIE
Reader communicatie voor sportclubs

Tekst: Martin van Berkel | Beeld: Shutterstock

SUCCESVOLLE COMMUNICATIE
VRAAGT STERKE ORGANISATIE
De website, nieuwsbrieven, persberichten, Facebook, Twitter, Instagram: het aantal communicatiemiddelen waarop je als club niet wilt ontbreken, is fors. En ieder communicatiemiddel vraagt om
foto’s, video’s of artikelen. Verenigingen die levendig en succesvol willen communiceren, hebben
een interessante puzzel voor de werkzaamheden die dit met zich meebrengt.
Ze bestaan nog: sportverenigingen waar het beheer van de communicatiemiddelen in de handen is van één persoon. Aan te bevelen
is dit in ieder geval niet; de sleutel voor succesvolle clubcommunicatie is het delen van de verantwoordelijkheden. Dit komt zowel de
werkbaarheid en kwaliteit als de betrokkenheid en de drive van de
communicatievrijwilligers ten goede.
Een optimaal functionerende groep communicatievrijwilligers, die
ik vanaf hier de communicatiecommissie noem, staat in verbinding
met alle geledingen van de club. Ook heeft deze commissie de verantwoordelijkheden voor de diverse communicatiemiddelen goed
ingericht en herbergt deze commissie een diversiteit aan vaardigheden voor de uit te voeren communicatieacties. Langs deze drie
lijnen is de communicatiecommissie dan ook in te richten.
Contentstromen
Contentstromen, die iedere vereniging heeft, zijn praktische strategische handvatten om het communicatiebeleid van de club vorm te
geven. De contentstromen zijn als het ware de geledingen waar een
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vereniging uit bestaat. Deze kunnen worden opgesplitst in sportieve
en overige contentstromen. Sportieve contentstromen betreffen het
sportaanbod van de vereniging. Ieder onderdeel van het aanbod
van de club is een contentstroom, zoals de selectie, de recreatieve
senioren, de jeugd, de mini’s en de G-afdeling.
De overige contentstromen betreffen thema’s die, naast het sportieve
aanbod van de club, ook belangrijk zijn om in beeld te brengen.
Voorbeelden zijn de maatschappelijke activiteiten van de club, de
vrijwilligers, sponsoring en nevenactiviteiten.
Het is slim om de contentstroom te benoemen en deze structureel een
plaats te geven in de communicatiemiddelen van de vereniging. Zo
geeft de club aandacht aan de huidige betrokkenen bij deze onderwerpen én maakt ze de waarde hiervan zichtbaar aan andere doelgroepen. Met zowel de sportieve als de overige contentstromen wordt
de club in de volle breedte geprofileerd. Om de contentstromen goed
en structureel een plaats te geven in de communicatiemiddelen van
de vereniging is het van belang hier concreet personen aan te koppelen.

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

Communicatiemiddelen
Het tweede element dat belangrijk is bij het inrichten van een communicatiecommissie zijn de communicatiemiddelen van de club. Het
is verstandig het beheer, met name voor digitale middelen zoals de
website en social media, te verdelen over meerdere personen. Dit
zorgt voor een evenwichtige spreiding van de taken en een grotere
kans om actueel te zijn.
Vaardigheden
Een goed functionerende communicatiecommissie bevat personen
die gezamenlijk alle vaardigheden in huis hebben om een goede
kwaliteit van de communicatie te realiseren. Deze vaardigheden zijn
de derde lijn om de communicatiewerkzaamheden in te richten.
Zo bevat de communicatiecommissie bij voorkeur de volgende kwaliteiten:
-

strategie: het maken van het algemene communicatieplan of de
communicatieplannen voor projecten en activiteiten;
redactie: het opstellen van artikelen;
fotografie: het fotograferen van portretten tot wedstrijden;
video: zowel het filmen als het monteren;
vormgeving: het opmaken van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, posters en flyers;
creatieve concepten: het bedenken van creatieve, ludieke acties
waarmee de club extra aandacht creëert;
monitoring: het (op)volgen van content die anderen over en aan
de vereniging communiceren.

Coördinatie
Binnen de commissie mag gedreven aansturing niet ontbreken. Eén
of maximaal twee personen dragen als coördinator (of voorzitter)
van de communicatiecommissie de verantwoordelijkheid voor deze
aansturing. Het is de rol van de coördinator om het ‘communicatiewiel’ van de club aan het draaien te krijgen én te houden.

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

De coördinator is onder meer verantwoordelijk voor de communicatiestrategie, de overlegstructuur voor de communicatiecommissie,
de aansluiting van het bestuur op de communicatie en de manier
waarop de communicatie wordt uitgevoerd. Naast deze taken kan
de coördinator uiteraard als meewerkend voorman ook uitvoerende
taken in handen nemen, wat bij de meeste verenigingen ook gebeurt.
Verantwoordelijkheden ook buiten de communicatiecommissie
De verantwoordelijkheden voor de communicatiewerkzaamheden
hoeven niet per definitie alleen aan leden van de communicatiecommissie toebedeeld te worden. Het kan praktischer zijn om sommige taken toe te wijzen aan iemand die nauw verbonden is aan
een bepaalde activiteit of contentstroom. Zo kan de club voor de
contentstroom ‘Selectie’ kiezen om een bestuurslid of een leider,
die waarschijnlijk geen deel uitmaakt van de communicatiecommissie, de tussenstanden van het selectieteam te laten twitteren. Een
andere persoon kan verantwoordelijk zijn voor de foto’s van het selectieteam. Ook kun je enkele personen vragen om interessante
content aan te leveren bij leden van de communicatiecommissie.
De verantwoordelijkheid voor het plaatsen van het bericht in de
communicatiemiddelen ligt dan bij het commissielid.
Uiteindelijk gaat het erom dat de contentstromen, de middelen en
de vaardigheden allemaal ‘gedekt’ zijn. Eén persoon kan daarbij verantwoordelijk zijn voor meerdere van deze onderdelen, zoals de
contentstromen. Andersom geldt hetzelfde: per contentstroom kunnen meerdere personen verantwoordelijk zijn om berichten over het
betreffende onderwerp te plaatsen.
Richtlijnen content
Wanneer je met meerdere personen de communicatie van de club
uitvoert, wil je als club zo veel mogelijk eenduidigheid blijven uitstralen. Denk aan de tone of voice, frequentie, hashtags en richtlijnen
voor het plaatsen van foto’s.
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Onder meer de volgende richtlijnen kunnen
beheerders helpen om gezamenlijk een succes te maken van de communicatie van de
club:

-

-

benoem de strategische communicatiekeuzen van de vereniging en maak de beheerders bewust van de kaders die dit tot gevolg heeft voor de content;
koppel personen aan de gekozen contentstromen en maak afspraken over de gewenste frequentie van de berichten over dit type content. Bespreek waar nodig hoe de
samenwerking met andere commissies eruitziet;
stel vast wat de grove richtlijnen voor content worden. Bepaal bijvoorbeeld uit hoeveel
woorden artikelen en posts normaal gesproken maximaal bestaan, dat berichten altijd
gepaard gaan met aansprekende fotografie, dat de toon van berichten in principe altijd
positief en respectvol is en dat de club in de je-vorm communiceert;
zorg voor een evenwichtige verspreiding van berichten en waak voor te veel content
op één dag;
bepaal bij welk type berichten de vereniging gaat reageren en wie dit doet.

Overlegstructuur
Het is praktisch, motiverend én hopelijk leuk om structureel met de commissieleden bij
elkaar te komen. In deze overleggen kan de commissie onder meer de afgeronde en lopende
zaken evalueren en stilstaan bij nieuwe plannen en ideeën. Zo’n overleg kan bijvoorbeeld
eens per maand plaatsvinden. Daarnaast is het aan te raden de commissieleden samen te
brengen in een WhatsApp-groep of Facebook-groep. Hierin kunnen tussentijds spoedeisende
of andere zaken worden afgestemd.
Betrek jongeren
De laatste tip voor de communicatiecommissie is: betrek jongeren. Vrijwel iedere jongere
is actief met social media; communicatie zit vaak al behoorlijk goed in hun systemen. Bovendien hebben zij goede feeling met hun omgeving én met de manier waarop dit in beeld
gebracht kan worden. Zo kunnen zij eraan bijdragen dat de club voor andere jongeren nog
sterker er interessanter gecommuniceerd wordt. Ook heeft het binden van jongeren als
communicatievrijwilliger een bijkomend voordeel. Waar deze doelgroep normaal gesproken
niet altijd even gemakkelijk is te porren voor vrijwilligerswerk, kan een uitdagende communicatietaak wél het zetje zijn om op jonge leeftijd te beginnen als vrijwilliger. Waar de club
hopelijk nog lang profijt van heeft.

Handboek communicatie
Het onderwerp clubapp komt tevens aan bod
in het door Martin van Berkel geschreven
Handboek Communicatie voor sportverenigingen, dat eind januari 2016 is uitgekomen.
Meer informatie over het boek, dat antwoorden en praktische tips geeft voor de communicatievraagstukken van sportclubs, is te
vinden op www.clubbereik.nl/handboek.

12

Martin van Berkel is als communicatieadviseur bij
Rotterdam Sportsupport en eigenaar van communicatieadviesbureau Meer Bereik dagelijks actief met
het communicatievak en de amateursport. Martin ontwikkelde onder meer Clubbereik, een adviesdienst
voor het ondersteunen van sportverenigingen op het
gebied van externe communicatie. Ook is hij de auteur
van de handboeken Communicatie voor sportverenigingen en Social media voor sportverenigingen.

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

