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Jaarverslag Public Relation Commissie (PRC) 2016 
 
Sinds de ALV van 2016 heeft de PR-Commissie de extra taak van sponsoring op zich mogen nemen. 
Hiernaast heeft de PRC verder zorg gedragen voor de verzorging van het clubblad ‘De Boei’, bijhouden 
van de website, het prikbord in de hal van het zwembad, invulling van de advertentieruimte in de boei, 
verenigingsevenementen en acties. 
 
Clubblad ‘de Boei’  
Het clubblad 'de Boei' is 11 keer verschenen. 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. De PRC heeft ervoor gekozen om met ingang van 
Januari 2017 de Boei alleen nog digitaal te versturen. Wij willen dan ook alle bezorgers bedanken voor 
hun inzet van de afgelopen jaren!  
 
Advertenties  
In 2016 waren de advertentiepagina's in de Boei grotendeels gevuld. Wij zijn alle adverteerders erg 
dankbaar voor hun belangrijke bijdrage aan ons clubblad! De PRC blijft op zoek naar nieuwe 
adverteerders, aangezien er nog steeds vrije advertentieruimte beschikbaar is achterop de Boei. 
 
Evenementen  
De PRC heeft in 2016 voor de eerste keer zorg gedragen voor de invulling en indeling van de kraam op 
de jaarlijkse braderie aan de Peulenstraat. Een nieuw aspect dit jaar was het spelen van spellen waarbij 
een prijs te winnen viel. De 4 winnaars hebben als prijs een ochtend mee mogen varen op de Tinn Silver.  
 
Acties  
In 2016 heeft de PRC twee acties onder de leden verzorgt. De Club van 100 was een actie welke door 
een aantal senioren is uitgevoerd. Het bestedingsdoel van deze actie was een werkpak voor de CVR. 
Helaas hebben wij het beoogde doel niet volledig gehaald. De Speculaasactie is sinds 2016 ook een van 
de acties van de PRC geworden, waar het voorheen van de secretaris was. Vele leden hebben enorm 
hard hun best gedaan om speculaas te verkopen voor de vereniging. Het bestedingsdoel van deze actie 
was o.a. voor het vervangen van keukenapparatuur. Wij zijn enorm blij met het behaalde resultaat en 
willen vooral jullie bedanken voor de geweldige inzet! 
 
Fondsen  
Er is dit jaar één fonds aangeschreven. Van Het Rivierenlandfonds heeft de brigade een prachtige donatie 
gekregen welke gebruikt is voor het aanschaffen van een werkpak voor de CVR. 
 
Werkgroep Sponsoring  
In 2016 is de werkgroep sponsoring onder de PRC komen te vallen. Deze werkgroep heeft er het 
afgelopen jaar voor gezorgd dat de sponsormogelijkheden op papier zijn komen te staan en hebben de 
eerste 2 sponsoracties al voltooid. In 2017 zal de werkgroep sponsoring zich niet meer als werkgroep 
opstellen, maar een actieve plaats innemen binnen de PRC. 
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Bezetting PRC 
Begin 2016 bestond de PRC uit Ciska van Herwijnen, Rina de Zeeuw en Maartje Rietveld. De werkgroep 
sponsoring bestond uit Erik den Breejen, Peter Boeren, Jochem Dekker, Roy Groenendijk, Sanne Heeres 
en Maartje Rietveld. 
 
In 2017 zal de PRC bestaan uit Ciska van Herwijnen, Rina de Zeeuw, Sanne Heeres en Maartje Rietveld. 
Wij willen Erik, Peter, Jochem en Roy heel erg bedanken voor de vele energie welke zij gestoken hebben 
in het opzetten en operationeel maken van de werkgroep sponsoring. 
 
De PR-Commissie 
prc@hgrb.nl 
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