
 
 
Beste trainers, coaches en teammanagers, 

Samen maken we de hockeysport mogelijk voor een heleboel enthousiaste kinderen. Om nog meer 
kinderen enthousiast te maken voor de hockey heeft Rapid jullie hulp nodig. We hebben een hele 
fijne gezonde hockeyclub en dat willen we graag zo houden. Daarvoor is het belangrijk dat we de  
aandacht op onze vereniging vasthouden en nog verder vergroten.  

Daarom vragen wij jullie het volgende: 

- Een foto/filmpje van een wedstrijd/training maken en door te sturen naar:  
Cindy Ebben 0628121433 of Jeroen Romijn 0634860799 voor op Social Media 

- Een keer (of vaker) per seizoen een vriendjes- en/of vriendinnetjes-training. Kinderen uit 
jullie team mogen dan iemand meenemen en meetrainen. Dit gebeurt natuurlijk in 
samenspraak met de hoofdtrainer, trainer, coach, team- en verenigingsmanager. Rapid zorgt 
voor een bitje en informatiemateriaal om mee te geven 

- Het plaatsen van een wedstrijdverslag met foto kan heel gemakkelijk in de digitale lokale 
kranten. De redactie bekijkt vervolgens of het stukje ook in de papieren versie past. Kijk eens 
op de website van de Stad Gorinchem kun (kopje: ‘deel je nieuws’) en de Gorcumse Courant 
(kopje: ‘schrijf mee’)  

- Heeft jouw team een eigen facebookpagina, zorg dan dat de facebookpagina van G.H.C. 
Rapid hiervan op de hoogte is door ons te taggen in de foto of door het gebruiken van 
@GHCRapid in het bericht. Wij kunnen dan het bericht delen op de facebookpagina van 
G.H.C. Rapid. Hetzelfde geldt voor Instagram 

- Kondig op tijd aan wanneer er iets bijzonders gaat gebeuren  zodat de vereniging dat kan 
gebruiken om de aandacht op zich te vestigen. Maar ook om enthousiaste supporters de 
mogelijkheid te geven om te komen kijken indien van toepassing 

- Er is een mogelijkheid tot het geven van een hockey spreekbeurt in de klas, met flyers, 
hockeytas en -attributen 

- Er kan een clinic worden georganiseerd op scholen, het initiatief mag van een van de ouders 
of van de kids komen. Dit werkt het beste, de school is meer gemotiveerd om dit toe te staan 

- Vanuit de vereniging zal er een brief naar alle ouders worden gestuurd waarin zij om het 
geven van toestemming zullen worden gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal  

- Toch is het netjes om aan de ouders/verzorgers persoonlijk te vragen of zij het in orde vinden 
wanneer er beeldmateriaal van hun kind op Social Media of in de krant komt, mogelijk 
hebben ze de mail gemist en ontstaat er een probleem 

Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de noodzaak dat we als vereniging alleen kunnen blijven 
voortbestaan als we voldoende leden behouden en blijven werven. Hopelijk groeit het besef (in ons 
digitaal tijdperk) dat het delen van beeldmateriaal, wedstrijdverslagen, et cetera, het enthousiasme 
over de hockeysport kan aanwakkeren, vergroten en mede hierdoor het clubgevoel groot blijft. We 
doen het met z’n allen want alleen met elkaar maken we G.H.C. Rapid.  

Voor vragen en/of goede ideeën en initiatieven kun je mij bereiken via 
pr.communicatie@rapidmills.nl 

Een hele fijne dag gewenst en tot op onze club! 

Cindy Ebben 

06 28 12 14 33 


