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Afgelopen jaar zijn wij met een paar nieuwe bestuursleden gestart in het bestuursteam, nu heb ik de
taak als “bestuurslid commissie media en communicatie” overgenomen van Jan Pronk. Omdat ik zelf al
in de grafische wereld werk en ook al voor veel communicatie het drukwerk regelde voor BLTC
Westerhout was dit dan ook de juiste keuze en zijn er afgelopen jaren leuke dingen gebeurd qua
communicatie!

Doelstellingen

De doelstellingen voor 2022 waren als volgt:

● Nieuwe website die hoort bij deze tijd.
● Nieuwsbrief Communicatie professionaliseren
● Meer communicatie via de socials.

Nieuw website

De nieuwe website was een aardig process waar rustig de tijd voor is genomen zodat hij ready was
voor het nieuwe seizoen in 2023. De website geeft nu een veel beter beeld over de club; zo is er een
video aanwezig met drone beelden en staat er duidelijk waar je moet zijn voor: openingstijden, laatste
nieuws, lid worden en nog veel meer. Natuurlijk is de website mobile proof gemaakt want zeg nou
eerlijk we kijken toch allemaal tegenwoordig op onze telefoon?

Neem een kijkje op:
https://www.bltcwesterhout.nl/

Nieuwsbrief Communicatie
professionaliseren

Ik neem aan dat je hem wel gezien hebt!
Zo heeft de nieuwsbrief een upgrade
gekregen qua stijl om zo de uitingen van
BLTC Westerhout nog meer te
professionaliseren. Leden betrekken bij de
club door regelmatige communicatie is
gelukt zo zijn er meer dan 40
nieuwsbrieven afgelopen jaar verstuurd
sinds we het nieuwe systeem gebruiken.
Denk hierbij ook aan het communiceren
via de mail over toernooien en andere
activiteiten.

http://www.bltcwesterhout.nl
https://www.bltcwesterhout.nl/
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Social Media

Er zijn op Instagram
nu meer dan 300
volgers en zijn er op
Facebook zelfs 568
volgers. Zo is er dit
jaar ook meer
aandacht besteed aan
het mooi neerzetten
van alle activiteiten en
zie je de huisstijl van
BLTC Westerhout meer
terug komen.

Bestickering Bestuurskamer

Super vet! In onze nieuwe bestuurskamer hebben we nu ook
onze huisstijl kleuren en logo op de ramen bestickerd voor
meer eenheid en privacy voor de vergaderingen.

Krantenartikelen
Natuurlijk mag BLTC Westerhout niet ontbreken in de
krant, ook dit jaar stonden wij weer met een paar
artikelen mooi in de krant zoals: bekendmaking
samenwerking tennisschool & de kampioenen van de
competitie.

http://www.bltcwesterhout.nl
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Vooruitblik 2023

Het primaire doel voor 2023 is en blijft om onze leden tijdig en via diverse kanalen op de hoogte te
houden van onze activiteiten en heet laatste nieuws. Een jaarplanning zal de basis vormen voor een
duidelijke en tijdige communicatie naar onze leden. Ook zal er meer tijd ingepland worden voor alle
sponsors om die nog meer de aandacht te geven. Daarnaast streven we ernaar dat alle banen vol
hangen met sponsorborden.

Nieuwe doelstellingen

De doelstellingen voor 2023 zullen zijn:

● Social Media laten groeien qua volgers;
● Sponsorpakketten verbeteren;
● Website nog meer gebruiken voor nieuws etc.;
● Nog meer uit de mailing campagnes halen;
● Narrowcasting (TV Reclame) oppakken.

http://www.bltcwesterhout.nl

