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30 maart 2018 
Tijdens de ALV van 28 maart hebben de 
commissievoorzitters hun “update” wegens 
tijdgebrek niet meer kunnen presenteren. 
Afgesproken is om dat te doen via een bijlage bij 
de notulen.  
 
Omdat de communicatiecommissie al eerder 
een aantal veranderingen gaat doorvoeren, 
heeft Ben Geuvers tijdens de vergadering 
aangekondigd daarover al op korte termijn een 
nieuwsbrief uit te brengen. In deze nieuwsbrief 
vragen wij daarom uw aandacht voor: 

• Veranderingen in de informatievoorziening. 
 

Communicatiecommissie update 

 
Hoeveelheid informatie. 
We krijgen wel eens klachten over de 
hoeveelheid informatie die wij uitstorten over 
de leden. Dat vinden wij zelf ook te veel en daar 
gaan we wat aan doen.  
 
Het Magazine. 
Daarom gaan we met het Magazine stoppen. 
Enerzijds omdat we nauwelijks kopij ontvangen. 
Anderzijds omdat we regelmatig horen: “Nee 
dat heb ik niet gelezen, ik kijk alleen de 
plaatjes.” Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
het rendement van de vele uren per editie te 
laag is. Dus stoppen we met het ieder kwartaal 
uitgeven van het magazine. Wel houden we de 
mogelijkheid open om af en toe een special uit 
te geven als daar aanleiding toe is. Op de 
website treft u onder vereniging nog steeds alle 
eerder uitgebrachte magazines aan, zodat u ze 
te allen tijde kunt teruglezen. 
 
De Nieuwsbrief. 
We doelen dan op de nieuwsbrief van onze 
vereniging Golfclub Bergvliet. De golfbaan 
stuurt u ook een nieuwsbrief, meestal om de 
twee weken, maar dat betreft alleen nieuws van 
de stichting. Daarnaast is er onze eigen 
nieuwsbrief die in PDF formaat verschijnt.  
 
Tot op heden hebben we de nieuwsbrief telkens 
uitgebracht als een van de commissies iets te 
melden had, of iets wilde herhalen.  

Wij gaan proberen om de frequentie van onze 
nieuwsbrieven terug te brengen naar 1 x per 
twee weken.  
 
Dat stelt andere eisen aan de overige com-
missies en hun vrijwilligers. Zij zullen rekening 
moeten gaan houden met de planning en 
moeten accepteren dat er in één nieuwsbrief 
berichten staan van meerdere commissies. 
Daar waar het een onderwerp betreft dat ook al 
wordt toegelicht op de website, zal ons bericht 
in de nieuwsbrief korter worden. 
 
De website. 
De website hebben we twee jaar geleden nieuw 
ontwikkeld samen met de stichting. Alles over 
Landgoed Bergvliet bij elkaar op één website. 
Één homepage met voor elk onderdeel een site 
in dezelfde lay out qua indeling. Die onderdelen 
zijn golfbaan, culinair, zakelijk, events en 
feesten.  
 
We hebben er toen voor gekozen om alle 
informatie van de golfbaan en de vereniging te 
bundelen in één structuur. Het bijbehorende 
afstemmen van de inhoud tussen de vereniging 
en de stichting bleek lastiger dan verwacht. 
Daarom is nu besloten deze golfsite op te 
splitsen in twee sites binnen de structuur van de 
homepage www.landgoedbergvliet.nl waarbij 
de ene website alles van de golfbaan behandelt 
en de andere website alles van onze golfclub.  
 
Het op deze wijze uit elkaar trekken van de 
inhoud is een pittige klus die een aantal 
maanden in beslag gaat nemen. Zodra dat werk 
ver genoeg is gevorderd, zullen wij daarover 
berichten in de nieuwsbrief. 
 
Tot op heden werd onze website niet druk 
bezocht. Wij verwachten dat het bezoek aan de 
website sterk zal toenemen zodra we korte 
nieuwsbrieven gaan uitgeven die verwijzen 
naar meer informatie op de website. Via een 
klik komt u dan automatisch op de website 
terecht. Hoe vaker u de website bezoekt hoe 
makkelijker u daar de weg vindt en kunt 
navigeren door alles wat voor u interessant is. 
 

• Communicatiecommissie Golfclub Bergvliet 


