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Jaarverslag PR-Commissie (PRC) 2013

Net als voorgaande jaren heeft de PR-Commissie zich in 2013 voornamelijk bezig gehouden met de redactie en
verspreiding  van  het  clubblad  'de  Boei'.  Daarnaast  heeft  de  PRC  zorg  gedragen  voor  de  invulling  van  de
advertentieruimte in het clubblad, het bijhouden van de website en het prikbord in de hal van het zwembad.

Clubblad ‘de Boei’
In 2013 is het clubblad 'de Boei' 11 keer verschenen. Door het stijgende ledenaantal is de totale oplage van de Boei
toegenomen van circa 155 exemplaren begin 2013 tot  circa 190 exemplaren eind 2013. De PRC-leden hebben
gezorgd voor het ontwerpen, samenstellen, laten drukken en verspreiden van het clubblad. Het drukken en nieten
van de Boei is verzorgd door Dagservice Repografie. De bezorgers hebben ervoor gezorgd dat de Boei daadwerkelijk
bij  de leden, sponsoren en adverteerders terecht kwam. Wij willen alle bezorgers bedanken voor hun inzet en
hopen ook in 2014 weer op jullie hulp te kunnen rekenen!

Digitale versie clubblad
Een aanzienlijk deel van de leden, ouders en adverteerders ontvangt de Boei inmiddels digitaal. Digitale verzending
van het clubblad heeft diverse voordelen voor de vereniging én voor de leden en ouders. Het digitale clubblad is
namelijk sneller, voordeliger, minder belastend voor het milieu en bovendien in kleur. Om portokosten te besparen
wordt de Boei automatisch digitaal verstuurd naar leden die buiten het normale bezorggebied woonachtig zijn,
maar ook voor leden die binnen het bezorggebied wonen is het mogelijk om de Boei digitaal te ontvangen. Het
aantal leden dat de Boei per e-mail ontvangt, is in 2013 opnieuw toegenomen. Eind 2013 werd de Boei digitaal
verstuurd naar circa 80 leden, waarvan ongeveer de helft woonachtig is binnen het bezorggebied. 

Advertenties
In  2013  waren  de  advertentiepagina's  in  de  Boei  vrijwel  geheel  gevuld.  In  de  zomer  van  2013  mochten  wij
bovendien  een  nieuwe  adverteerder  verwelkomen:  Alfa  Accountants  en  Adviseurs  heeft  sinds  augustus  een
paginagrote advertentie in de Boei. Wij zijn alle adverteerders erg dankbaar voor hun belangrijke bijdrage aan ons
clubblad!  Zonder  advertenties  zou  het  immers  financieel  niet  mogelijk  zijn  om  de  Boei  te  blijven  maken  en
verspreiden. Vrijwel alle adverteerders hebben inmiddels aangegeven in 2014 door te gaan met adverteren in het
clubblad. Een aantal adverteerders heeft echter aangegeven een kleiner formaat advertentie te willen plaatsen. De
PRC zal begin 2014 op zoek gaan naar nieuwe adverteerders om de lege advertentieruimte alsnog op te vullen.

Bezetting PRC
Begin 2013 bestond de PRC uit Ciska van Herwijnen, Rina de Zeeuw en Johan Heikoop. Op dat moment werd er nog
gezocht naar een nieuw PRC-lid. Gelukkig werd er al snel iemand gevonden: Maartje Rietveld is met ingang van de
algemene ledenvergadering de PRC komen versterken. In 2014 zal de PRC bestaan uit Ciska van Herwijnen, Maartje
Rietveld en Rina de Zeeuw. Johan Heikoop zal zijn PRC-taken met ingang van de algemene ledenvergadering op 21
maart 2014 neerleggen. Ciska, Maartje en Rina zullen de PRC-taken van Johan onderling verdelen.
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