
Beknopt Communicatieplan HEVO 

 

Bestuur, commissies en clubs zijn zelf verantwoordelijk voor hun communicatie. Wel moet rekening 

worden gehouden met de afspraken over lay-out, kleuren en logo, die daarover zijn gemaakt. Binnen 

het bestuur is Tonny van Raaij de contactpersoon voor communicatie. 

Hieronder leest u hoe u uw informatie op de juiste plek kunt krijgen: 

 

Interne Communicatie: 

Voor de interne communicatie kennen we HEVO-Magazine, de Nieuwsbrief, de Website, onze 

Facebookpagina, het beeldscherm in De Ontmoeting en de postertjes. Voor alle media kunt u één 

mailadres gebruiken: kopij@hevorosmalen.nl. De diverse redacteuren kijken in deze mailbox wat 

voor hun medium geschikt is. Heeft u specifieke wensen vermeldt die er dan bij in de mail. 

- HEVO-Magazine verschijnt 8 x per jaar. Let goed op de deadline voor aanleveren van kopij. 

HM kan nooit heel actueel zijn. Aankondigingen en wijzigingen op korte termijn zijn op hun 

plaats op de Website en in de Nieuwsbrief. HM is vooral bedoeld voor achtergrondinformatie 

en informatie die voor een langere termijn geldt over onderwerpen die voor senioren 

interessant zijn. Daarnaast worden interne zaken van de vereniging door bestuur, 

commissies en clubs gedeeld. 

- De Nieuwsbrief verschijnt elke vrijdag. Deze is bedoeld voor korte aankondigingen, 

wijzigingen en het kort aangeven van informatie. De Nieuwsbericht is bedoeld voor actuele 

berichten. In de Nieuwsbrief wordt vaak doorverwezen naar uitgebreidere informatie op de 

Website 

- Op de Website vindt u uitgebreide informatie over de clubs, de commissies, de vereniging en 

allerlei actuele zaken onder ‘Nieuws’. Via de agenda wordt de actuele situatie gedeeld. 

- Facebook wordt gevuld door de leden zelf. Het betreft hier een besloten groep. Bent u lid 

van onze Facebookpagina dan kunt u zelf nieuws en wetenswaardigheden delen met andere 

leden. 

- Het scherm in De Ontmoeting wordt up to date gehouden door een van de redacteuren van 

HM. 

- Clubs kunnen posters laten maken door Marian Appeldoorn (marianappeldoorn@ziggo.nl) 

binnen de afgesproken format. 

 

Externe Communicatie: 

Is de informatie ook bedoeld voor niet-leden dan kan er een artikel worden gestuurd naar media 

buiten HEVO zoals De Molen, de Rosbode, het Brabants Dagblad, de kabelkrant e.a.. Het is niet de 

bedoeling dat iedereen dat zelf gaat doen. HEVO doet dit via één kanaal. Op dit moment loopt alle 

externe communicatie via Tonny van Raaij. Je kunt contact opnemen per telefoon: 0610167198 of via 

het mailadres: hevorosmalencommunicatie@gmail.com.   

 Waar nodig worden er brochures met informatie gemaakt en gedrukt. 
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