
Het is de bedoeling dat alle communicatie, die gedeeld moet worden binnen maar ook
buiten de vereniging via de communicatiecommissie verspreid wordt. Dit wil zeggen dat
andere commissies (de TC, jeugdcommissie, Kraacht Kup commissie, etc.) en ook onze
leden en teams de zaken die zij gecommuniceerd willen hebben, aanleveren bij de
communicatiecommissie. Op deze manier kunnen we als vereniging zorgen voor één
helder beeld naar onze leden en naar buiten toe.

Alle communicatie en informatie mag gemaild worden naar communicatie@white-
demons.nl. De informatie wordt vanaf daar verspreid over de kanalen die we hebben. 
- Mail - Social Media - Handbal App - Nieuwsbrief - Website 
- Krant/ de Schakel - TV - Whats app teamverantwoordelijke of senioren/ midweek.

Wie zitten er in de commissie? We zullen ons 
even voorstellen.

ZOMERBLUES
Maar niet voordat we jou, Monique, van harte hebben bedankt! Er is zoveel werk nu
dat wanneer Monique dit in haar eentje moet doen, er straks geen tijd meer is om zelf
nog te handballen. Dus middels deze mail willen jou van harte bedanken Monique. Jij
hebt het onmogelijke, mogelijk gemaakt en enorm veel werk verzet al die jaren. Ook
zijn we erg blij dat je nog bij ons in de commissie wil blijven. Wat Monique precies
gaat doen? Dat lees je onderaan deze brief.

Want wat gaat de communicatiecommissie nou precies doen? En uit welke mensen
bestaat de commissie? 

COMMUNICATIE COMMISSIE
communicatie@white-demons.nl

EVEN VOORSTELLEN
Van postduif tot mailtjes, van memo
blaadjes tot "WhatsAppjes" en van de
krant tot aan social media. We kunnen op
allerlei manieren met elkaar
communiceren in de vereniging. 
Agelopen jaren heeft Monique
Aldenhuijsen al deze ballen hoog
gehouden, maar omdat we steeds meer en
op steeds meer manieren communiceren,
gaan we Monique wat ontlasten.



KIM

LIESBETH

EVELIEN

De coördinator van de commissie, is de
"titel" die ik heb gekregen. Wanneer er
een mailtje binnenkomt zal ik deze gaan
verspreiden naar de andere
commissieleden. Daarnaast zorg ik dat
er iedere week verenigingsnieuws wordt
geplaatst in de Schakel. Heb je dus een
leuk wedstrijdverslag, een leuk
teamuitje gehad of andere weetjes?
Stuur ze dan zeker door!

Wanneer Kim afwezig is, zal ik de
mailbox overnemen .Ook is het de
bedoeling dat ik mijn steentje bij ga
dragen door het schrijven of tegenlezen
van teksten en wie weet wat nog meer.
Als nieuwste lid van de commissie
bekijk ik komende tijd samen met de
anderen waar ik van nut kan zijn.

Ik zal alle posts op social media
verzorgen. Dus alle berichten die op
Facebook en Instagram worden gezet,
komen aan mijn neus voorbij. Heb je
leuke zaken te melden? Dan ben ik de
enige uitzondering: je mailt
communicatie normaal altijd door naar
communicatie@white-demons, maar
een leuk weetje of verslag over een
wedstrijd mag je mij ook altijd vast
appen.



MARIELLE
De hoofdmailbox  info@white-demons.nl
wordt door mij bijgehouden. Ik filter alle
mail en zorg dat ze op de juiste plekken
terecht komen. 

ACHTER DE SCHERMEN
Zoals al eerder vermeld, verlaat Monique de commissie niet. Zij zal jullie nog steeds
voorzien van prachtige nieuwsbrieven. Alle informatie in de handbalApp en op de
website wordt verzorgd door Tom van de Water. Dus wil je iets vermelden in de
nieuwsbrief of op de website, dan mag je dit ook mailen naar communicatie@white-
demons.nl.

SAMENVATTING
Heb je een nieuwtje, belangrijke informatie of een leuk verslag van een wedstrijd of uitje? Fijn!
Mail het aan communicatie@white-demons.nl.
Kim zorgt dat jouw mail verspreid wordt naar het juiste kanaal. Is Kim op vakantie, dan doet
Liesbeth dit.
Kim zorgt voor artikelen in de Schakel.
Liesbeth leest berichten door op spelling en opbouw.
Evelien beheert de social media; je mag haar nieuwtjes eventueel ook door-appen.
Tom is bezig met de website en handbalapp.
Mariëlle beheert info@white-demons.nl.
Monique houdt zich bezig met de nieuwsbrieven.

 
We hebben zin om als nieuwe commissie aan de gang te gaan en te zorgen dat de communicatie soepel
verloopt binnen de vereniging. Heb je vragen, tips of opmerkingen zien we ook graag je mailtje tegemoet. 

We zullen elkaar vast vaker spreken dus groetjes en tot ziens!

De communicatiecommissie


