
  

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent. 
Op- of aanmerkingen mailen naar secretariaat@devoko.nl  
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Definitie 
De Publicatie Commissie (PC) is het aanspreekpunt voor alle berichtgeving in relatie met de 

vereniging.  
 
Leden: 
Naam:     Functie: 
Damir Colo    Voorzitter / beheer website 
Leo Blokhuis    CP. Bestuur / perscontact 
Laura Grimberg    Teamsamenstelling op website en app. 
Ellen Stevelink    Verslagen DS1 / publicatie Dinkelland Visie 
Mijke Bussink en Monique Brouwer Nieuwsbrief 
 
Volleybalplaatjes 
In het seizoen 2015-2016 was de grootste promotieactie van onze club de volleybalplaatjesactie. Samen 
met de andere commissies is dit opgepakt en in goede banen geleid. We kunnen spreken van een groot 
succes, mensen buiten de vereniging waren aan het sparen en zo heeft onze vereniging wat meer 
bekendheid gekregen in Denekamp. 
 
Website 
De website is vorig seizoen meer gebruikt dan voorgaande jaren, waar we erg blij mee zijn. Meerdere 
teams en commissies hebben berichten geplaatst. Maar het kan altijd meer, door een wedstrijdverslagen te 
maken zorgen we ervoor dat iedereen meer betrokken is bij de vereniging en ook weet wat er zich afspeelt 
bij andere teams. 
 
We zijn op de hoogte van enkele bugs/fouten op de website, komend seizoen gaan we deze dan ook 
aanpakken en de site vernieuwen op enkele vlakken. 
 
De website is en blijft de belangrijkste bron informatie. Hou deze dus wekelijks in de gaten om niks te 
missen van de ontwikkelingen binnen de club. Het is de bedoeling dat hier ALLE informatie mbt. onze 
vereniging inzichtelijk gemaakt wordt. 
Daarom is er behoefte aan een 'verslaggever', iemand die zelf actief achter nieuwsfeiten binnen de 
vereniging aangaat. (Bijvoorbeeld de bakleverworst actie die schijnt nu te zijn, volleybalcollege, 
vuurwerkverkoop die straks begint etc.). Daarnaast zijn er teams met een eigen facebook pagina. 
Informatie hierop wordt (nog) niet gedeeld binnen de hele vereniging. Misschien iets voor jouw? 
 
Overig 
De PC verzorgt de informatie naar de leden, ouders etc. Maar ook publicaties o.a. in Dinkelland Visie; Beleef 
Noordoost Twente, Vizier Op Volleybal; RTV Oost; Twente FM; Twentsche Courant Tubantia en de 
Weekkrant NoordoostTwente.  Hier komen verkorte wedstrijdverslagen in te staan evenals clubnieuws. 
Dit allemaal om onze vereniging ook in de regio meer bekendheid te geven.  
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Leden / commissies die, op welke manier dan ook, informatie gepubliceerd willen zien kunnen dit mailen 
naar pc@devoko.nl. 
 
 
Verdere werkzaamheden publicatiecommissie van afgelopen jaar: 

- Accountbeheer van de e-mailadressen van de vereniging. 

- Beheer van alle social media accounts van de vereniging.. 

- Verzorgen van wedstrijdverslagen in weekbladen en op website. 

- Beheer van de website van de vereniging.. 

 Up tot date houden van software 

 Up to date houden van verenigingsinformatie 

 Het plaatsen van nieuwsartikelen en wedstrijdverslagen 

- Bestrijding van spam op de website en op de e-mailaccounts. 

- Voorlichting aan gebruikers (vullers) van de website. 

- Verzorgen van een nieuwsbrief. 
 
Verder beschikt de vereniging over een eigen verenigingsapp. Deze wordt ook door de PC beheerd. Aan 
deze app is meermalen in de nieuwsbrief aandacht aan besteed. Ze wordt helaas nagenoeg niet gebruikt en 
wordt mogelijk afgestoten. 
 
Monique Brouwer heeft inmiddels de commissie verlaten. Hiervoor in de plaats is Anne Loman die samen 
met Mijke Bussink de nieuwsbrief zal gaan verzorgen. 
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