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Van, voor, door en met elkaar. 

  
 

Communicatie- & PR-plan voor de ASZ 

27 februari 2023 

Inleiding 

 Tot op heden heeft de ASZ geen communicatieplan. Communicatie lag bij de voorzitters, die 

naar beste weten en inzicht hebben gedacht en gehandeld. In de loop van de jaren is het aantal 

en de aard van de communicatiemiddelen veranderd. Het is daarom tijd om bestuurlijk de 

communicatie van de ASZ en de middelen die daarbij horen op een rijtje te zetten en daar per 

communicatiemiddel een beleid bij te formuleren 

Communicatie heeft een naar de leden gericht doel (hen informeren en enthousiasmeren) en 

een extern doel (bekendheid bevorderen, leden werven. Het bestuur heeft geconstateerd dat 

samenhang tussen de communicatiemedia verbetering behoeft. Met dit communicatieplan 

proberen we dat te bereiken. Uitgangspunt daarbij is dat het bestuur voor alle 

communicatiekanalen eindverantwoordelijk is.  

Volgens onze statuten staat lidmaatschap van de ASZ open voor iedereen boven de 50 jaar. 

We mogen gelukkig constateren dat de bekendheid onder onze doelgroep redelijk is. Maar we 

zien ook, dat te veel potentiële leden aangeven dat ze zich nog “te jong” voelen voor de ASZ. 

Dat beeld zou moeten veranderen.  

Er zijn veel leden actief binnen de vereniging. Een aantal leden houdt zich bezig met 

belangenbehartiging, de meerderheid van onze actieve leden organiseert of neemt deel aan 

activiteiten. En dan is er ook een grote groep passieve leden.  

Hoe zetten we onze communicatiekanalen in? 

Het centrale thema in dit voorstel is de vraag  hoe de communicatiemiddelen op een 

gecoördineerde manier ingezet kunnen worden om zowel de eigen leden op de hoogte te 

houden van wat er binnen de vereniging speelt als om potentiële leden en anderen te 

informeren over wat de ASZ te bieden heeft. De belangrijkste elementen in ons beleid daarin 

zijn  eenduidigheid en samenhang van de communicatiemiddelen. We stellen daarom het 

volgende voor:  

• Coördinatie van vorm en inhoud van alle ASZ-media. Voor een eenduidige 

communicatie is het handhaven van de huisstijl belangrijk en het aanstellen van één 

coördinator Communicatie en Public Relaties (C&PR)  is, waar al het relevante 

verenigingsnieuws en initiatieven uit de vereniging in toegankelijke vorm samenkomt. 

Het bestuurslid C&PR is de contactpersoon naar het bestuur. De vertegenwoordiger(s) van 

de redacties en de coördinator C&PR komen zo frequent als zij zinvol achten bij elkaar.  
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• Redactiestatuten. Voor Magazine/Nieuwsflits en website (en de social media die ASZ 

gebruikt of gaat gebruiken, zoals Facebook en YouTube) zullen afspraken met de redactie 

worden gemaakt over de verantwoordelijkheid van het bestuur en de redactie van het 

medium. Voor het Magazine is dat inmiddels gebeurd, voor onze aanwezigheid op het 

www moet dat nog gebeuren. 

 

Per medium uitgesplitst: 

• Bewaken van het huidige kwaliteitsniveau van het  ASZ-Magazine  als “het” 

verenigingsorgaan van onze ASZ. Er is een redactiestatuut, dat zo nodig wordt 

geharmoniseerd met het statuut voor de website c.a. en aangepast als deze 

communicatienota is vastgesteld. Als de actualiteit dat vraagt kan de Nieuwsflits worden 

ingezet, maart die bereikt alleen de leden die toegang hebben tot internet.  

• De Website wordt opnieuw ingericht. Het bestuur streeft ernaar dit te presenteren in de 

komende ALV. Een redactiestatuut moet nog worden vastgesteld. Het bestuur moet zich 

nog oriënteren op en zich uitspreken over de wenselijkheid of ASZ zich ook moet 

presenteren op de social media als Facebook enz. 

• Direct mailing. Het kan voorkomen dat de wenselijkheid bestaat leden met e-mailadres 

buiten de Nieuwsflits om collectief  te benaderen los van website en Magazine/ 

nieuwsflits. Het bestuur is daarvoor rechtstreeks verantwoordelijk. 

• Flyers, folders e.d. moeten voldoen aan de eisen die de huisstijl stelt. Teksten worden 

aangeleverd aan de coördinator C&PR of deze schrijft en/of redigeert ze.  

• Persberichten worden in principe geschreven en of geredigeerd door de coördinator P&C 

en door deze functionaris doorgestuurd naar de pers.  

• Markten en manifestaties zijn vooral bedoeld om leden te werven en de activiteiten van 

de ASZ onder de aandacht te brengen. De coördinator C&PR zorgt voor 

informatiemateriaal. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bemensing 

• Public Relations: De voorzitter is in principe degene die in overleg met de coördinator 

C&PR de public relations verzorgt. De voorzitter representeert de ASZ binnen en buiten 

de vereniging. Het spreekt overigens vanzelf dat de bestuursleden die belast zijn met 

belangenbehartiging en de activiteiten hun eigen (functiegebonden ) contacten 

onderhouden.  

 

 

 


