
SDO, Bussums trots sinds 1917! 
 
Communicatieplan, oktober / november 2020 
  
Voor u ligt het concept communicatieplan van voetbalvereniging SDO uit Bussum.  
 
Het concept Communicatieplan is geschreven door Remco de Korte (betrokken ouder 
JO10-2, woordvoerder & communicatieadviseur Rijkswaterstaat), Karen Rolsma 
(betrokken ouder JO9-2, projectmedewerker kunst- en cultuureducatie) en Ilse Vlaming 
(Hoofd Communicatie SDO, zelfstandig journalist/coach/ondernemer, trainer MO11, 
moeder van bij Coerver Coaching NL voetballende jongens). Dit na verschillende 
gesprekken met (kader)leden, ouders van leden, oud-leden, stakeholders en 
bestuursleden, analyse van huidige communicatiemiddelen gecombineerd met 
beleidsdocumenten.  
 
Waarom een communicatieplan?  
Zorgvuldige communicatie naar een groot divers netwerk vraagt om een plan. Met een 
goed communicatieplan kan de communicatiecommissie en zo de vereniging de 
verschillende interne en externe doelgroepen in het netwerk gerichter, doordacht en 
vanuit een gezamenlijk gedragen visie bedienen.    
 
Met het communicatieplan willen wij als communicatiecommissie: 

1. Uitvoering geven aan het Algemeen Beleidsplan 2019-2020 van SDO;  
2. Een structuur neerzetten zodat kennis gemakkelijker overdraagbaar is; 
3. Bijdragen aan een organisatie waarin alle leden zich gezien en gewaardeerd 

voelen; 
4. Verwoorden hoe we als SDO communiceren;  
5. Verbeterkansen zichtbaar maken. 

 
Het opstellen van een communicatieplan is een van de doelen voor 2020/2021 van de 
Communicatiecommissie zoals gepresenteerd in het Jaarverslag van SDO.  
Doelen communicatie commissie 2020 / 2021 zijn:  

• 2020 – verbeteren CMS website 
• 2020 - vergroten communicatiecommissie  
• 2020 - opstellen communicatieplan 
• 2020 - opstellen uitgangspunten communicatie SDO 
• 2021 - updaten inhoud website SDO  
• 2021 - lanceren online nieuwsbrief, januari 2021 

 
Als communicatieprofessionals weten wij uit ervaring dat goede (interne) communicatie 
zorgt voor geïnformeerde en betrokken leden. Als mensen zich verbonden voelen met 
jouw doel zullen ze meer bereid zijn zich in te zetten.  
 
Mensen hebben handvatten en leiding nodig zodat ze sneller zullen handelen naar de 
normen en waarden van de vereniging, ze meer plezier hebben, zich meer thuis voelen 
en zo zullen bijdragen aan een prettig verenigingsklimaat. Leden en betrokkenen zijn 
meer bereid zich voor hun vereniging in te zetten als ze zich gezien voelen en het idee 
krijgen de vereniging samen te dragen.  
 

Samenspel doet overwinnen! 
 
 
 
  



Inhoud communicatieplan: 
1. Analyse interne- externe communicatie, SWOT 
2. Doelgroepen 
3. Communicatiemiddelen 
4. Wat wil SDO bereiken bij deze doelgroepen en hoe gaan we dat doen? 
5. Budget 

 
 
 

1. Analyse interne- en externe communicatie, SWOT 
Een goed communicatieplan begint met een analyse. Wat is de interne en externe stand 
van zaken rond SDO? Een helder startbeeld is noodzakelijk om je communicatie zo 
effectief mogelijk in te kunnen zetten.   
 
SDO: samenspel doet overwinnen. Daar staat SDO voor. Een krachtige boodschap die 
ook 100 jaar na de oprichting nog actueel is. De naam omvat de onderstaande 
kernwaarden zoals omschreven in het technisch beleidsplan SDO 2018 – 2021:   

• Voetbal is er voor iedereen, ongeacht geslacht, ras, geaardheid of 
levensbeschouwing;  

• SDO wil voor iedereen die wil voetballen, of anderszins bij de voetbalsport betrokken 
een klimaat scheppen, waarin hij of zij, op basis van mogelijkheden, ambitie en 
beleving, zich weet te vinden;  

• SDO wil werken met een financieel sluitende begroting;  
• Het beleid zal er op gericht zijn dat de kwantitatieve groei van SDO gerelateerd wordt 

aan de beschikbare veldenareaal (doelmatig gebruik velden), alsmede aan de 
kwaliteit van de velden;  

• SDO conformeert zich aan de uitgangspunten van de KNVB zoals die zijn vastgelegd in 
haar reglementen;  

• SDO wil met haar selectieteams zo hoog mogelijk voetballen (prestatieve teams) 
binnen het KNVB Voetbal, onder de restrictie dat er geen geldelijke vergoeding aan 
individuele spelers door SDO zal worden betaald. Wel kunnen er, afhankelijk van het 
niveau waar op wordt gevoetbald, gemeenschappelijke faciliteiten voor deze groep 
ter beschikking worden gesteld;  

• SDO stimuleert het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn 
verschijningsvormen;  

• SDO geeft talentvolle meisjes de mogelijkheid zich door te ontwikkelen door ze in de 
gelegenheid te stellen in een jongens team te kunnen voetballen, mede op advies 
van een BVO en of de KNVB. Daarnaast is het mogelijk om in een hoger 
meisjes/vrouwen team te gaan voetballen in overleg met de huidige trainers.  

• SDO is een club die al enige jaren bewust werkt aan het opleiden van eigen 
spelers/sters. Vanuit de jeugdafdeling werken de Hoofd Jeugdopleiding (HJO), de 
assistent HJO, de voorzitter voetbalzaken jeugd, de voorzitter voetbalzaken senioren 
en de trainers hier hard aan. Steeds meer randvoorwaarden worden ingevuld 
waardoor de opleiding op een steeds hoger niveau komt te staan.  

 
 

1.1 Interne communicatieanalyse 



SDO vierde in 2017 haar 100 jarige bestaan met een groot feest, een jubileumboek en 
festiviteiten voor de jeugd. Met heel veel plezier en mooie herinneringen vertellen 
betrokken leden over dit geweldige jubileumjaar en de daarop volgende winst van de 
KNVB Beker door de SDO heren 1. Na alle festiviteiten bleef het voor betrokken 
vrijwilligers hard werken om de vereniging draaiende te houden, hetgeen een zware 
wissel heeft getrokken op betrokkenen. Er zijn vele wisselingen geweest in zowel het 
bestuur als de diverse commissies, kader- en trainersfuncties. Daarnaast merkt de 
vereniging net als heel Nederland de gevolgen van de Corona pandemie die sinds maart 
2020 de wereld zoals we kennen op haar kop heeft gezet. Er zijn grote inspanningen 
geleverd om richting de start van het nieuwe seizoen 2020/2021 alle posities ingevuld te 
krijgen en de landelijke coronamaatregelen in te voeren.  

SDO wordt door leden als een gemoedelijke familieclub ervaren. Echt een club van het 
dorp waar iedereen welkom is. SDO heeft een belangrijke maatschappelijke functie en is 
een echte vereniging waar wekelijks bijna 1000 leden kunnen voetballen op recreatief- 
en prestatief niveau. Of iedereen zich ook welkom voelt is de vraag. Met name onder 
(ouders) van leden die sporten in de breedtesport worden verbeterpunten voor de 
vereniging genoemd. Verschillende leden maar ook ouders van leden voelen zich weinig 
betrokken bij SDO. Dit valt met name op als om hulp wordt gevraagd.  
Informatiestromen vanuit de club richting de leden zijn spaarzaam. Een veel gehoorde 
term langs de lijn is het gebrek aan ‘communicatie’.  
 
 
De huidige communicatiemiddelen:  

• Website 
• Sociale media 
• Appgroepen 
• Gesprekken 
• Vrijwilligerstool: https://sdobussum.vrijwilligerstekort.nl 

 
Website en sociale media 
Op de website van SDO staat veel informatie en ook via social media wordt veel gedeeld. 
Echter dienen leden deze informatie zelf op te halen. Leden worden niet structureel 
bediend met passende informatie. Daarbij geeft de website slechts summier de 
clubhistorie en successen van de club weer. Er zijn veel tabs maar de informatie eronder 
mist. 
 
Appgroepen en gesprekken 
Elk team heeft een appgroep. Hierin kunnen teamleden of ouders van teamleden 
informatie en/of vragen kwijt maar deze komen niet volgens een vaste structuur terecht 
bij het bestuur. Wat er wordt gedeeld en hoe dit wordt gecommuniceerd is individu 
afhankelijk. In september is een ouderraad geïnstalleerd die signalen uit de jeugd op 
frequente basis deelt met het nieuwe HJO en vervolgens met het dagelijks bestuur.  
 
Ook voor trainers en kaderleden zijn appgroepen. Echter is de structuur en indeling niet 
duidelijk.  
 
 

 
1.2 Externe communicatieanalyse 

 
SDO staat net als vele andere voetbalclubs voor diverse uitdagingen. Deze uitdagingen 
liggen op het vlak van accommodatiebezit- en beheer, ledenwerving- en behoud en op 
het financiële vlak. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor meer omzet in de kantine? Hoe betrek 
je (meer) mensen als vrijwilliger bij de club? Hoe houden we leden betrokken en aan de 
vereniging verbonden? Doet SDO voor de verschillende doelgroepen wat de doelgroepen 
van een vereniging verwachten?  



 
Net als SDO is ook het dorp Bussum in beweging. Aan de ene kant verjongt Bussum: 
gezinnen komen vanuit omliggende steden naar onder andere Bussum. Kinderen van 
deze gezinnen zijn de (toekomstige) leden van SDO. Aan de andere kant wordt de 
Nederlandse bevolking en een deel van onze leden steeds ouder. Op deze twee 
ontwikkelingen kan en moet de vereniging anticiperen. Het zijn kansen om het 
ledenbestand te doen groeien, mits de vereniging deze (potentiele) leden diensten biedt 
de deze doelgroepen verwachten en de communicatie aansluit.  
 
Een belangrijk issue anno 2020 is Corona. Het virus heeft ook op SDO een grote invloed. 
De club loopt inkomsten mis doordat het veelvuldig de kantine moet sluiten vanwege 
aangescherpte maatregelen. Ook bestaat de mogelijkheid dat leden hun lidmaatschap 
opzeggen. 
 
1.3 SWOT analyse communicatie SDO 

  
 
Sterke punten: 

- Veel externe communicatie via 
website, socials; 

- Enthousiaste leden sturen 
informatie in; 

- Groot clubgevoel bij deel van de 
leden; 

- Bereidheid deel van de leden om 
iets te doen voor de club. 

 

 
Zwakke punten: 

- Transparantie: wie doet wat? Is 
weinig zichtbaar; 

- Geen communicatiestructuur in de 
vereniging; 

- Ongestructureerde interne 
communicatie; 

- Geen grip op communicatie; 
- Weinig uiting van clubhistorie en 

clubgevoel; 
- Ongelijke verdeling aandacht 

m/v/breedtesport. 
 

 
Kansen: 

- S.D.O./ laten zien; 
- Laten zien wat commissie doet; 
- Directer communiceren zodat er 

meer grip is op hoe de club haar 
leden informeert; 

- Alle (inzet van)leden gelijke 
aandacht geven;  

- Nieuwe middelen inzetten zoals 
nieuwsbrief, whatsapp, Zoom, 
vragenuurtje; 

- Als Communicatiecommissie meer 
het voortouw nemen, advies 
geven, lijnen uitzetten; 

- Betrokkenheid en motivatie leden / 
kader / e.d. vergroten door meer 
transparantie en gerichter 
communiceren;  

- Netwerk opbouwen van leden, 
ouders van leden; 

- Bussum verjongt. Genoeg 
potentiele leden.  

 

 
Bedreigingen: 

- Teveel werk op weinig schouders; 
- Onzichtbaarheid van het werk; 
- Door Corona komen financiën en 

ledenbestand onder druk te staan;  
- Heilige huisjes binnen de club; 
- Door gebrekkige communicatie / 

organisatie raken leden / kader / 
sponsoren gedemotiveerd of 
verlaten de club. 

- Kennis gaat verloren bij 
wisselingen 

- Niet aansluiten op wensen van de 
doelgroep. 

 
  



 
2. Doelgroepen  

SDO heeft ruim achthonderd leden. Tel hierbij de ouders, partners, bezoekers, 
sponsoren, stakeholders en er is sprake van een grote groep mensen, die allemaal 
verbonden zijn met de club en allemaal behoefte hebben aan informatie.  
 
SDO wil haar netwerk voorzien van informatie. Deze informatie dient wel aan te sluiten 
op de leefwereld van de mensen in dit netwerk. Relevantie is namelijk nodig om een 
sterke verbinding te leggen. Om goed aan te kunnen sluiten is het netwerk van SDO 
hieronder ontrafeld in interne en externe doelgroepen.  
 
Interne doelgroepen 

- Senioren leden (onderscheid m/v) 
- Jeugdleden (onderscheid m/v) 
- Ouders / verzorgers van leden 
- Trainers 
- Coaches / teamleiders 
- Sectieleiders 
- Vrijwilligers 
- Commissieleden 
- Bestuur 
- Ereleden 
- Stichting sportpark De Kuil  

 
Externe doelgroepen 

- Sponsoren 
- Oud-leden 
- Grootouders van leden 
- Stakeholders (KNVB, gemeente, FC Utrecht) 
- Media  
- Inwoners Bussum 
- Voetballiefhebbers  
- Bezoekers (bijv. bezoekende clubs) 
- Theater Spant  
- Buren sportpark De Kuil 
- Organisatie Schoolvoetbal Gooise Meren 

 
 
 
  



 
3. Communicatiemiddelen   

Om de interne en externe doelgroepen te bereiken hebben we middelen nodig. Met welke 
middelenmix kunnen we het netwerk zo goed mogelijk informeren? 
 
2020 ingezet: 

- Website SDOBussum.nl  
- Facebook RKVV SDO (1,2 duizend volgers)  
- Facebook RkvvSdo Bussum (2.1 duizend volgers, laatste bericht: 10/2011) 
- Instagram (1,1duizend volgers)  
- Twitteraccount (449 volgers, laatste bericht 5/2019) 
- Naast de door de club opgerichte socials bestaan er ook door leden in het leven 

geroepen groepen op de socials 
- WhatsApp. De meeste teams hebben een appgroep met elkaar. Een ideaal middel 

om snel met de leden te communiceren via coaches en begeleiders. 
- Fysieke bijeenkomsten. Breed ingezet voor evaluaties, ALV, spelers, ouders, 

kennismaking, informatie, bekendmaking plannen, stand van zaken etc. 
- Voetbal.nl app 
- Spontane of geplande persoonlijke gesprek(ken) 
- Presentatiegids 
- Vrijwilligerstool https://sdobussum.vrijwilligerstekort.nl/ 
- Programmaboekje Heren 1 en Dames 1 bij thuiswedstrijden 
- Jaarverslag 
- Boek 100 jaar SDO  
- Informatieschermen. In de kantine maar ook mogelijk verrijdbaar op het terrein 

op wedstrijddagen. Mix van informatie need to know en nice to know 
- Persberichten 

 
2021 in te zetten communicatiemiddelen:  

- Al het bovenstaande + 
- Online Nieuwsbrief.  

Door periodiek een nieuwsbrief te versturen houd je het netwerk gericht op de 
hoogte van de activiteiten rond SDO. (Hierin kan worden gedifferentieerd. Een 
interne nieuwsbrief voor leden maar ook een externe variant voor bijvoorbeeld 
sponsoren, stakeholders. Focus ligt evenwel op het informeren van (de ouders) 
leden. 

- Door de Corona maatregelen wordt het ook voor verenigingen steeds 
noodzakelijker om zaken online te regelen/organiseren. Online bijeenkomsten 
zouden kunnen zijn: evaluaties, ALV, bestuursvergaderingen, overleggen kader, 
etc. 

- WhatsApp. Vanuit bestuur/kader naar bepaalde doelgroepen, zonder 
reactiefunctie. 

- Telefonische persoonlijke gesprek(ken), gepland.  
  



4. Wat wil SDO bereiken bij deze doelgroepen en hoe gaan we dat doen? 
 
Alle doelgroepen moeten goed, open en eerlijk geïnformeerd worden over wat er binnen 
de club speelt, welke activiteiten (gaan) plaatsvinden, wat van mensen wordt verwacht 
en wat men van de vereniging mag verwachten. Focus ligt in eerste instantie op het goed 
en regelmatig informeren van (ouders van) leden.  
 
SDO is een vereniging en moet het hebben van de vrijwillige inzet van haar leden/kader. 
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Samenspel doet overwinnen, die krachtige boodschap 
moeten we blijven uitdragen. Goede (interne) communicatie zorgt voor geïnformeerde en 
betrokken leden. Als mensen zich verbonden voelen met jouw doel zullen ze meer bereid 
zijn zich in te zetten.  
 
Het bestuur van SDO wil dat SDO het imago heeft van een gezellige vereniging, waar 
iedereen welkom is en zich thuis voelt. Hier past een open communicatiestijl bij die 
positief, informerend, enthousiasmerend is en alle leden gelijkwaardig behandelt. We 
werken vanuit de visie dat als leden en betrokkenen zich gezien voelen en het idee 
krijgen de vereniging samen te dragen ze meer bereid zijn zich in te (blijven) zetten.  
 
Daar gaan we voor: Samenspel Doet Overwinnen.  
 
 
 

4.1 Intern 
Hoofddoelstelling:  

1. Alle communicatielijnen zodanig op elkaar afstemmen dat het voor alle interne 
doelgroepen duidelijkheid is wat de taken/verantwoordelijkheden zijn, hoe de 
communicatielijnen lopen en waar de informatie gehaald kan worden. 

2. Communicatie en kennis structuren zodat dit bij wisselingen behouden blijft.  
3. Meer missie, visie, kernwaarden van SDO terug laten komen / uitstralen. 
4. Zichtbaar maken wat er allemaal gedaan wordt en is gedaan (verleden versterkt 

betrokkenheid heden).  
5. Vanuit Bestuur/sectieleiding/HJO sneller kunnen (bij)sturen. 
6. Communicatiemiddelen bewust kunnen inzetten voor communicatiedoelen.  

 
 
Leden en ouders van leden 
Doel leden: Door een toegankelijke, duidelijke en gestructureerde informatie 
uitwisseling tussen SDO en de leden, voelen leden zich thuis bij SDO, hebben ze 
plezier en voelen ze zich betrokken bij de club. Jeugdleden zijn de vrijwilligers van de 
toekomst.  

 
Doel ouders: Door een toegankelijke, duidelijke en gestructureerde informatie 
uitwisseling beschikken ouders over gewenste informatie over de voetbalactiviteiten 
van hun kind. Daarnaast is het doel door gerichte communicatie de inzet te 
maximaliseren voor allerlei werkzaamheden die nodig zijn om de vereniging draaiende 
te houden. 

 
Wat? (need to know) Middelen 
Info over voetbalactiviteiten; training, 
wedstrijden 

Website, nieuwsbrief, WhatsApp, app 
Voetbal.nl. 

Info over (nieuw) beleid Nieuwsbrief, WhatsApp, bijeenkomsten 
(fysiek en digitaal) 

Info over interne afspraken; huisregels, 
coronaregels, waarden en normen  

Website, nieuwsbrief, bijeenkomsten 
(fysiek en digitaal) 

Info over contributie, administratie, 
vrijwillige bijdrage 

Nieuwsbrief, WhatsApp 



Info van de KNVB Website, nieuwsbrief, app Voetbal.nl 
Wat? (nice to know) Middelen 
Info van de fanshop Website, nieuwsbrief 
Info over de kantine, NIX Website, nieuwsbrief 
Sponsornieuws Website, nieuwsbrief 
Over SDO. Wie is wie?, historie etc Website, nieuwsbrief, social media 
Samenwerking FC Utrecht Website, nieuwsbrief 

 
Aanvullend voor ouders: 
Wat? Middelen 
Nieuwe ouders wegwijs maken Bijeenkomst (fysiek en/of digitaal) 
Info over de ontwikkeling van het kind Persoonlijk gesprek, systeem? 
Info over nut en noodzaak participatie 
ouders 

Bijeenkomst (fysiek en digitaal), 
nieuwsbrief 

 
Trainers 
Doel: Door een toegankelijke, duidelijke en gestructureerde informatie uitwisseling 
tussen SDO en de trainers, kunnen trainers met enthousiasme hun taak uitvoeren 
zoals afgesproken met de club.  

 
Wat? Middelen 
Info over operationele zaken Persoonlijk gesprek/e-mail, WhatsApp, 

nieuwsbrief 
Info over beleidsmatige zaken Nieuwsbrief, WhatsApp, bijeenkomsten 

(fysiek en digitaal) 
Persoonlijke ontwikkeling (scholing, 
spelprincipes, hoe maak ik trainingsplan) 

Nieuwsbrief, bijeenkomsten (fysiek en 
digitaal), e-mail 

Info van de KNVB Website, nieuwsbrief, app Voetbal.nl 
 
Coaches en teambegeleiders 
Doel: Door een toegankelijke, duidelijke en gestructureerde informatie uitwisseling zijn 
coaches en teambegeleiders in staat hun team goed te begeleiden en de club SDO op 
een waardige manier te vertegenwoordigen. 

 
Wat? Middelen 
Info over wedstrijden App Voetbal.nl, WhatsApp (afgelasting) 
Info over interne afspraken; huisregels, 
coronaregels, waarden en normen  

Website, nieuwsbrief, bijeenkomsten 
(fysiek en digitaal), WhatsApp 

Persoonlijke ontwikkeling; scholing over 
coaching 

Bijeenkomsten (fysiek en digitaal) 

 
Commissies 
Doel: Door een goede informatiepositie zijn commissies in staat om beleid te maken en 
dit met enthousiasme uit te dragen en door te voeren naar het operationele niveau 
zodat de positie van SDO verbetert.  

 
Wat?  Middelen 
Info over operationele zaken Persoonlijk gesprek, WhatsApp, 

nieuwsbrief, vergadering bestuur 
Info over (nieuw) beleid Nieuwsbrief, WhatsApp, bijeenkomsten 

(fysiek en digitaal), vergadering bestuur 
Info over ontwikkelingen binnen SDO  Vergadering bestuur, persoonlijk gesprek 
Info van de KNVB Website, nieuwsbrief, app Voetbal.nl 

 
Bestuur 



Doel: Door een goede informatiepositie is het bestuur in staat om de betrokkenheid 
van de bestuursleden, commissieleden en leden van SDO te vergroten om zodoende de 
inzet voor SDO uit te breiden. 

 
Wat?  Middelen 
Info over operationele zaken Persoonlijk gesprek, WhatsApp, 

nieuwsbrief, vergadering bestuur 
Info over (nieuw) beleid Nieuwsbrief, WhatsApp, bijeenkomsten 

(fysiek en digitaal), vergadering bestuur 
Info over ontwikkelingen binnen SDO  Vergadering bestuur, persoonlijke 

gesprekken, Ouderraad 
Info van de KNVB Website, nieuwsbrief, app Voetbal.nl 

 
4.2 Extern 
Hoofddoelstelling: 
Externe communicatie heeft als doel te informeren, overtuigen, activeren en laten zien 
waar SDO voor staat. Door middel van externe communicatie draagt SDO de 
boodschap uit richting doelgroepen om het beeld dat de buitenwereld heeft positief te 
beïnvloeden. Zo zet SDO externe communicatie in om betrokkenheid en 
gedragsveranderingen te creëren bij bijvoorbeeld omwonenden of de gemeente om 
haar doelstellingen te bereiken. 

 
Stakeholders (KNVB, gemeente, FC Utrecht)  
Doel: Door een toegankelijke, duidelijke en gestructureerde informatie uitwisseling 
heeft SDO een goede relatie met haar stakeholders en kan zich profileren als een 
goede vereniging.  
Doel: opstellen lijst met stakeholders, adressen en contactpersonen.  

 
Wat?  Middelen 
Info over koers en beleid Persoonlijk gesprek, beleidsplan, 

bijeenkomsten (fysiek en digitaal) 
Info over (nieuwe) activiteiten binnen 
SDO 

Persoonlijk gesprek, website, nieuwsbrief 

Info over maatschappelijke activiteiten Persoonlijk gesprek, website, nieuwsbrief 
 
Sponsoren (input sponsorcommissie nodig) 
Doel: Door een toegankelijke, duidelijke en gestructureerde informatie uitwisseling zijn 
sponsoren betrokken bij SDO en zorgt een goede relatie voor een continuering en 
mogelijk intensivering van de samenwerking.  

 
Wat?  Middelen 
Info over koers en beleid Persoonlijk gesprek, website, nieuwsbrief, 

bijeenkomst (fysiek en digitaal) 
Info over (nieuwe) activiteiten binnen 
SDO 

Website, nieuwsbrief 

Info over besteding sponsorgelden Persoonlijk gesprek, bijeenkomsten 
(fysiek en digitaal), sponsormailing 

Info over reclame-uitingen Persoonlijk gesprek, bijeenkomsten 
(fysiek en digitaal), sponsormailing 

 
Media 
Doel: Door een goede relatie met de regionale journalisten, SDO op een positieve 
manier positioneren in de buitenwereld.   

 
Wat?  Middelen 



Info over sportieve prestaties Website, nieuwsbrief, persoonlijk contact, 
persbericht 

Info over maatschappelijke activiteiten Website, nieuwsbrief, persoonlijk contact, 
persbericht 

Info over koers en beleid Website, nieuwsbrief, persoonlijk contact, 
persbericht 

 
Inwoners Bussum en omstreken 
Doel: SDO positioneren als een gezellige dorpsclub waar iedereen welkom is. Het 
merendeel van de inwoners kent SDO en heeft een positief beeld. Potentiele leden 
interesseren.  

 
Wat?  Middelen 
Info over sportieve prestaties Website, lokale media, 

kennismakingsbijeenkomst/ open huis 
Info over maatschappelijke activiteiten Website, lokale media, 

kennismakingsbijeenkomst/ open huis 
Info over koers en beleid Website, lokale media, 

kennismakingsbijeenkomst/ open huis 
Info over (nieuwe) activiteiten binnen 
SDO 

Website, lokale media, 
kennismakingsbijeenkomst/ open huis 

 
Bezoekers (bijv. bezoekende clubs) 
Doel: SDO is een gezellige dorpsclub waar iedereen welkom is. Bezoekers voelen zich 
welkom, worden gastvrij ontvangen en krijgen een positief beeld van SDO. 

 
Wat?  Middelen 
Info over voetbalactiviteiten Website, lokale media 
Info over interne afspraken, huisregels Uitingen borden op complex? 
Info over routing op complex Uitingen borden op complex? 

 
 
  



5 Budget: 
Nog geen zicht op vaste kosten en budget.  
Verwachte kosten online nieuwsbrief: 50 euro per maand.   
 
 

 
 
 


