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Omgaan met informatie



Informatiekanalen

❖ E-mail

❖ Website - notificaties

❖ Nieuwsbrief KBO-Actueel

❖ Ledenmagazine Ons

❖ Social media: met name Facebook

❖ Post

❖ Telefoon



E-mail

❖ E-mail soms paar keer per week, maar wij proberen het te 
beperken, sturen het alleen als er écht informatie is om onder de 
aandacht te brengen. Handig is om het meteen te lezen. Ervaring 
leert dat het er later niet meer van komt.

❖ Afzender kan algemeen zijn, maar ook van een bepaalde 
medewerker over een bepaald onderwerp.

❖ Mail kan persoonlijk zijn of een algemeen bericht aan alle 
Afdelingen en Kringen.

❖ Algemene mail gaat áltijd naar voorzitters én secretarissen.

❖ Dit is vaak mail die we alleen met onze vereniging willen delen en 
niet met externe organisaties.

❖ Als u werkt met een rubriek ingekomen post voor uw 
bestuursvergadering dan moet u (als secretaris) hier beoordelen 
of het op die lijst moet komen.



Website

❖ Website: voorheen kon men zich opgeven voor notificatie, 
d.w.z. als er nieuws was kreeg men bericht. Nu moeten wij nog 
een beslissing nemen over deze functie op de nieuwe website.

❖ Op website komt een besloten deel voor Kaderleden. Soort 
archief. Terugzoeken van (vergader) stukken. Handboek 
Kaderleden.

❖ Op het openbare deel van de website plaatsen wij nieuws van 
onze organisatie. Belangenbehartiging, verenigingsnieuws, 
bijeenkomsten waarvoor men zich kan opgeven. 
Verder informatie over wie we zijn en wat we doen.



Nieuwsbrief KBO-Actueel -> Ons Actueel

❖ Ons Actueel: krijgt íedere bestuurder, tenzij er is aangegeven 
dat het niet gewenst is. Afzeggen kan altijd. Onderaan de 
nieuwsbrief is daartoe de mogelijkheid.

❖ Ook leden kunnen zich hierop abonneren.

❖ Verschijnt ongeveer per twee weken.

❖ Per keer ongeveer vijf nieuwsitems. Vaak over persberichten die 
eruit gegaan zijn, verenigingsnieuws, belangrijk websitenieuws, 
leuke weetjes voor Afdelingen, herhalingsoproepen om zich 
ergens voor in te schrijven, nieuws om te delen met leden voor 
uw eigen nieuwsbrief.

❖ Hierin nieuws dat niet acuut met Afdelingen moet worden 
gedeeld. En dat openbaar is, ook voor externe relaties en leden.

❖ Dit nieuws zal over het algemeen niet op uw lijst met 
ingekomen stukken komen. Maar dat is aan uzelf om te 
beslissen. 



Ledenmagazine Ons en Facebook

❖ Ledenmagazine Ons gaat 11 x per jaar naar alle 130.000 leden 
in oplage van ongeveer 110.000. 

❖ Wordt bezorgd door uw eigen ‘bodes’, meestal samen met uw 
eigen nieuwsbrief. 

❖ Bij uw Afdeling is een coördinator die alles in banen leidt. 
Communicatie over de distributie loopt via de secretaris. Als er 
bijzonderheden zijn voor de distributie, sturen wij daarover 
mail. Let op: dit is erg belangrijk om te delen met de 
coördinator en de bezorgers/bodes.

❖ Doorlooptijd van de Ons is ongeveer twee maanden. Hebt u 
nieuws voor de Ons, houd dit dan in gedachten!

❖ Facebook: hierop snelle berichtgeving. Over 
belangenbehartiging, maar ook leuke weetjes. Een deel van dit 
nieuws wordt ook gepubliceerd op de website, in de Ons en in 
Actueel. U kunt volger worden.

❖ Berichten van Facebook kunt u delen met leden op een eigen 
facebookpagina of publiceren in uw nieuwsbrief.



Post en telefoon

❖ Post: alleen nog stukken voor de Algemene Vergadering aan alle 
Kringen (2 sets) en Afdelingen (1 set).

❖ Als er dringende zaken zijn die wij persoonlijk met u willen 
bespreken, doen wij dit vaak per telefoon. Als het u op dat 
moment niet schikt kunt u dit altijd aangeven.


