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Projectopdracht; Plan van aanpak PR en Communicatie Sportraad Lochem 

Achtergrond en aanleiding 

Probleemstelling 

Het doel van Sportraad Lochem is: 
“De sportbeoefening in al haar verschijningsvormen in de gemeente Lochem 
te bevorderen en stimuleren en de belangen van haar leden te behartigen in 
de ruimste zin.” 
 

De Sportraad Lochem is minder bekend onder de doelgroep dan we als 
bestuur nastreven en hierin speelt de PR en communicatie een belangrijke rol. 
Vanuit de visie en doelstellingen van de Sportraad is het dus wenselijk om de 
Sportraad Lochem breder onder de aandacht van de doelgroepen te brengen..  
 

  

Doelstelling Het doel van de PR/communicatie van Sportraad Lochem is: 
 
Bevorderen en intensiveren van de (naams)bekendheid van Sportraad 

Lochem onder de sportverenigingen en overige sportinstanties, tussen de 

sportverenigingen onderling en dit voornamelijk op lokaal niveau maar indien 

nodig en wenselijk ook op provinciaal en regionaal niveau. 

Subdoelstelling:  

Het bevorderen van de communicatie tussen sportverenigingen en 

Sportraad Lochem en de communicatie tussen de sportverenigingen en 

tussen de sportverenigingen en de overheidsinstanties voornamelijk op lokaal 

niveau maar indien nodig en wenselijk ook op regionaal en landelijk niveau. 

 
Het optreden als aanspreekpunt bij de opzet en uitvoering van de PR en 
communicatie bij de activiteiten die te maken hebben met Sportraad Lochem. 

   

Doelgroep Primaire doelgroep:   

• Sportverenigingen en in het bijzonder de bestuursleden hiervan.  

  

Projectresultaat • AD 1. Opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven (ca. 5 per jaar).  

• AD 2. Bezoeken en verslag doen van (sport)evenementen/cursussen 
die interessant en/of inspirerend zijn voor de Sportraad Lochem. 

• AD 3. Bekendheid vergroten op sociale media (website, facebook en 
andere media). 

• AD 4. Promoten van activiteiten die interessant of inspirerend zijn voor 
de sportverenigingen en/of overige sportinstanties. 

  

Afbakening  De PR/communicatie vanuit de Sportraad richt zich specifiek op 
sportverenigingen en andere sport aanbieders in de gemeente Lochem.  

  

Begroting Begroting:  

Het uitvoeren van het bevorderen van PR en communicatie dient binnen de 

financiële mogelijkheden in de begroting van de Sportraad Lochem te vallen.   
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Plan van aanpak 

AD 1. Nieuwsbrieven 

Nieuwsbrieven: 
Er wordt ca. 5 x per jaar een nieuwsbrief verspreid aan alle organisaties die binnen het programma Mailchimp 
bekend zijn en via dat programma worden verstuurd. De onderwerpen worden aangeleverd door een 
belanghebbende (sport)organisatie en/of door de Sportraad Lochem zelf. De eerste nieuwsbrief in 2023 wordt 
door de verenigingsondersteuner en het bestuurslid PR samen opgesteld en verstuurd. 
 
AD 2. Bezoeken en verslag doen (sport)evenementen/cursussen. 
Als er (sport)evenementen, cursussen of andere interessante en/of inspirerende activiteiten zijn of zijn 
geweest zullen deze, indien gewenst en qua tijdsbeschikbaarheid mogelijk zijn, worden bezocht en waar 
mogelijk verslag van worden gedaan. Deze verslagen zullen indien van belang worden gepresenteerd via de 
nieuwsbrief en sociale media (website, facebook etc).  
 
AD 3. Bekendheid vergroten op sociale media (website, facebook etc). 
Waar mogelijk en wenselijk, nieuws en/of andere onderwerpen meer en vaker op de sociale media plaatsen – 
dus meer input - zodat Sportraad Lochem hierop bekender wordt voor de sportorganisaties/verenigingen. 
 
 
AD 4. Promoten van Sportraad Lochem.    
Het is belangrijk dat de Sportraad Lochem meer gaat leven bij de leden i.c. sportverenigingen. Al weten de 
leden de Sportraad Lochem wel te vinden als dit nodig is. Het is belangrijk dat zij weten wat de Sportraad 
Lochem precies allemaal doet en waar zij betrokken bij is.  
Er zal meer kenbaar gemaakt worden i.c. benadrukt moeten worden dat de organisatie van de Sport-
verkiezingen en de Nationale Sportweek binnen de gemeente Lochem onder de verantwoordelijkheid en 
auspiciën van de Sportraad Lochem vallen. Het is van belang om kenbaar te maken dat de Sportraad Lochem 
de gemeente Lochem adviseert over diverse aangelegenheden die de sportverenigingen aangaan evenals de 
aanvragen en toekenningen van de Subsidieregeling Maatschappelijke inzet Sportverenigingen. 
 
Daarnaast is het belangrijk dat zoveel mogelijk sportverenigingen lid worden van de Sportraad Lochem. 

Organisatie   

Communicatieplan/ materiaal AD 1. Nieuwsbrieven 
 
De verenigingsondersteuner en bestuurslid PR bespreken de input voor 
de nieuwsbrief en er wordt een concept brief gemaakt. 1 week voor de 
bestuursvergadering stuurt het bestuurslid PR de concept nieuwsbrief 
naar de secretaris welke deze agendeert voor de bestuursvergadering. 
Zijn er geen aan-en/of opmerkingen dan wordt de nieuwsbrief na 1 week 
verstuurd en op de website van de Sportraad gezet.   
 
 
AD 2. Bezoeken en verslag doen (sport)evenementen/cursussen. 
 
De verenigingsondersteuner en bestuurslid PR overleggen welke 
(sport)evenementen/cursussen worden bezocht en in welke vorm het 
verslag wordt weergegeven. 
 
AD 3. Bekendheid vergroten sociale media (website,facebook etc). 
 
Middels de website, facebook en media (huis-aan-huisbladen, Radio 
IDEAAL, Regionale dagbladen) meer bekendheid geven aan de 
projecten, Nationale Sportweek en Sportverkiezingen, die onder de 
verantwoordelijkheid van de Sportraad Lochem worden uitgevoerd.  
Eveneens bekendheid geven aan de samenwerking met Lochem Doet, 
Lochem Traint en de gemeente Lochem middels voornoemde kanalen.  
De uitvoering van een en ander ligt bij de Verenigingsondersteuner en 
het bestuurslid PR. 
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AD 4. Promoten van Sportraad Lochem.    
Actief (sport)verenigingen benaderen en indien nodig op de hoogte 
brengen van het bestaan van de Sportraad Lochem. 
 

Hoe evalueer je met het bestuur 

van Sportraad Lochem 

Tijdens de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van de 
werkzaamheden besproken. 

 


