Jaarverslag Website commissie VVH seizoen 2017-2018
De website commissie van VVH bestond dit seizoen uit Herman van Heusden, Martin Reijm,
Leo Honkoop, Yolanda van Beek-Snel, Walter Groenendijk en Armand Hendriks.
Bij aanvang van dit seizoen bestond de commissie uit 4 personen, t.w. Herman, Martin, Leo
en Yolanda.
Aangezien ook Herman i.v.m. gezondheidsproblemen e.d. veelal niet aanwezig kon zijn in dit
seizoen, werd m.n. op technisch vlak maar ook op het vlak van het koppelen van website
met SportLink en de daarmee gepaard gaande informatie- en cursusdagen/avonden gelukkig
met succes een beroep gedaan op de diensten van Walter Groenendijk en Armand Hendriks.
In de loop van het seizoen heeft Yolanda te kennen gegeven dat zij, i.v.m. drukke
werkzaamheden de commissie wilde verlaten, maar dat VVH in “noodgevallen” nog altijd
een beroep op haar expertise zou mogen doen. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de energie
en tijd die zij in haar werkzaamheden voor de commissie heeft gestoken en hopen in
voorkomende gevallen inderdaad nog een beroep op haar te mogen doen.
Armand heeft zich vanuit zijn beroep en uit hoofde van zijn eigen onderneming, die zich
bezig houdt met systeembeheer en de bouw en vormgeving van websites, bijzonder
verdienstelijk gemaakt bij het optuigen van de “vernieuwde versie” van onze nieuwe
website, waarbij allerlei handige koppelingen gemaakt zijn met SportLink t.b.v. uitslagen,
standen, programma’s, teampagina’s etc. Hij is hier in bijgestaan door Walter en Martin, die
op uitvoerend en technisch vlak hun (grote) steentje hebben bijgedragen.
Er is t.b.v. het zelfroostersysteem voor bardiensten gekozen om aansluiting te gaan zoeken
bij de opties die SportLink op dit gebied moet gaan bieden.
Jammer genoeg loopt dit nog altijd niet automatisch en derhalve hebben vooral Armand en
Walter hier nog relatief veel werk aan gehad. Inmiddels is er een tussenoplossing
“gevonden” zodat het inroosteren van barpersoneel in ieder geval doorgang vindt.
Het is echter helaas nog altijd niet mogelijk om dit volledig automatisch aan te sturen m.b.v.
de SportLink mogelijkheden op dit gebied. Gelukkig is de samenwerking met de (interim)
leden van de barcommissie goed te noemen, waardoor onze barinkomsten afdoende
gewaarborgd kunnen worden.
Het Narrowcasting systeem is inmiddels op veel gebieden gekoppeld met SportLink en
verder draait er een goed gevuld programma met informatie van VVH en haar sponsoren,
hier en daar ondersteund door bewegende beelden.

De website commissie, die beter ICT commissie genoemd kan worden, zal zich de komende
tijd verder verdiepen in het verder optimaliseren van informatie op website en via
Facebook/Twitter.
Steeds meer informatie kan nu al aangeboden worden via de Voetbal.nl app. Via deze app
kunnen leden van VVH ook pop-up berichten ontvangen voor vrijwilligerstaken waarvoor zij
ingeroosterd staan, zodat hierin hopelijk weinig tot geen absenties te melden zullen zijn.
Met betrekking tot te Facebook pagina van VVH is nog te melden, dat de website voor de
berichtgeving leidend is. Door berichten door te spelen naar website@vvhaastrecht.nl ,
worden berichten op de website vermeld en tegelijkertijd ook naar de Facebook pagina
gekopieerd. Op die manier kan het ook niet meer voorkomen dat berichten wel op
Facebook, maar niet op de website vermeld worden.
De vaste Facebook correspondenten, Mark Koorevaar en Nathalie v.d. Velden, hebben hun
taken neergelegd.
Het redigeren van berichten en het plaatsen van deze berichten wordt in principe behandeld
door Armand, waarbij de commissie hoopt dat ook Herman in de nabije toekomst weer aan
zal sluiten.
De commissie hoopt en verwacht van de leden van VVH een actieve inbreng op het
aanleveren van informatie over onze club, zodat wij kunnen blijven zorgen voor actuele,
informatieve en inspirerende berichtgeving op website en social media.
November 2018
Namens Website Commissie VVH
Leo Honkoop

