Jaarverslag Website commissie VVH seizoen 2016-2017
De website commissie van VVH bestond dit seizoen uit Herman van Heusden, Martin Reijm,
Leo Honkoop en Yolanda van Beek-Snel.
Tijdens de laatste jaarvergadering werd door Yolanda al een doorkijkje gegeven in de nieuwe
website van VVH die door Steinhoeve Media & Reclame in Haastrecht ontwikkeld/gebouwd
werd.
De website is enige tijd na deze jaarvergadering volledig operationeel geworden en veel
pagina’s zijn door Yolanda i.s.m. webhost/webredacteur Herman van Heusden voorzien van
de benodigde gegevens. Met name voor onze sponsoren is extra ruimte ingeruimd op de
website, terwijl ook de homepage voorzien werd van continue wisselende recente foto’s van
ons complex en/of activiteiten bij VVH.
Desondanks blijven nog veel wensen slechts gedeeltelijk vervuld op de website. Leden van
onze vereniging wordt gevraagd om toch vooral info aan te blijven reiken voor de website en
ter verbetering van de website.
Naast de website worden berichten m.b.t. VVH ook verspreid via Facebook. Hiervoor werd
gezorgd door Mark Koorevaar en Nathalie v.d. Velde, die hiervoor ook tijdelijk zitting heeft
gehad in de commissie.
Op het gebied van allerlei koppelingen is Martin Reijm zeer actief geweest met de website.
Martin is als techneut ook bezig geweest om i.s.m. de leden van de barcommissie van VVH
een systeem op poten te zetten dat het mogelijk zou moeten maken voor leden van de club
om zichzelf in te roosteren voor vrijwilligersactiviteiten en m.n. bardiensten bij VVH.
In verband met een aantal tegenslagen is dit helaas echter nog altijd niet operationeel.
Daarnaast heeft SportLink aangegeven dat men ook bezig is met een directe koppeling op de
website die het inroosteren voor o.a. bardiensten op de website mogelijk moet gaan maken.
Aangezien de website op heel veel vlakken koppelt met SportLink en SportLink ook leidend is
in de vermelding van spelers op teampagina’s en programma’s, uitslagen en standen zal hier
naar alle waarschijnlijkheid op gewacht worden, waarna dit als middel gebruikt zal gaan
worden.
In het afgelopen seizoen werd verder ook gebruik gemaakt van een Narrowcasting systeem
dat in de kantine van onze club op 2 beeldschermen informatie over teams, wedstrijden en
sponsoren kan geven, maar waar ook foto’s en mededelingen op geplaatst kunnen worden.
Het gebruik van dit systeem levert veel interactiviteit op en is in de informatievoorziening
een welkome en fraaie aanvulling.
Besloten is om m.i.v. het huidige seizoen over te stappen op het Narrowcasting systeem dat
wordt aangeboden door SportLink en dat door de vele koppelingen zeer veel informatie
automatisch aan zal kunnen leveren op de beeldschermen in ons clubhuis.

Om dit te bewerkstellingen heeft de website commissie hulp van de heren Walter
Groenendijk en Armand Hendriks. Zij zullen zich bezig houden met het operationeel maken
en beheren van de Narrowcasting bij VVH.
De website commissie zal in het komende seizoen trachten om de website nog beter
toegankelijk te maken en zal zich verder mogelijk ook bezig houden met zaken als een
verenigingsapp.
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