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De website commissie van VVH bestond dit seizoen uit  Martin Reijm, Leo Honkoop, Walter 
Groenendijk en Armand Hendriks. 
 
De commissie bij VVH die zich bezig houdt met de automatisering binnen VVH in de meest 
ruime zin van het woord heeft in het afgelopen seizoen de website van onze vereniging 
wederom enigszins “herzien”.  
Onder leiding van Armand Hendriks, op technisch gebied geassisteerd door Martin Reijm, die 
eveneens als back up persoon fungeert indien Armand zijn werkzaamheden niet uit zou 
kunnen voeren, zijn weer een aantal punten binnen de website verder verbeterd. 
 
Samen met Walter Groenendijk  heeft  Armand zich verder m.n. verdienstelijk gemaakt op 
het gebied van het installeren van programma onderdelen op de computers en laptops die 
binnen onze vereniging gebruikt worden, het herstellen van problemen en het verder 
optimaliseren van de werking van onze narrow casting in het clubhuis en de al eerder 
genoemde website en het onderhouden van contacten met software leveranciers en 
instanties zoals Sportlink, die t.b.v. de informatievoorziening op Voetbal.nl en via onze 
website (o.a. via allerlei koppelingen) van eminent belang zijn. 
Leo heeft voornamelijk gefunctioneerd als contactpersoon richting ons bestuur en als 
redactioneel medewerker voor m.n. de website. 
 
De commissie is er in de loop van dit seizoen steeds meer in geslaagd om onze website 
“leidend”  te maken voor de informatievoorziening naar en van onze leden. 
Berichten die aangeboden worden voor een plaatsing op de website, worden ook direct 
doorgeplaatst naar de Facebook pagina van VVH, zodat ook de leden die Facebook 
bijvoorbeeld meer zien als het middel om informatie te verkrijgen dan onze website, 
voorzien worden van actuele en correcte informatie. 
 
De commissie hoopt in het verlengde van het bovenstaande dat onze leden zoveel mogelijk 
via onze website een eigen teampagina opstarten via Facebook en dit niet via een eigen, 
aparte, Facebook pagina doen. Dit geeft aan VVH een duidelijk betere uitstraling. De 
vereniging en haar leden laten hiermee zien als een geheel naar buiten te willen treden! 
 
Voor het actueel houden van website, facebook, twitter e.d. is onze commissie en VVH 
afhankelijk van de medewerking van onze leden. Berichten, foto’s, filmpjes, statistieken, 
krantenartikelen etc. kunnen aangeleverd worden via website@vvhaastrecht.nl.  
Normaliter zal hier vrijwel altijd op relatief korte termijn iets mee gedaan worden. 



Met name op het gebied van het aanleveren van teamfoto’s bij aanvang van het seizoen valt 
nog wel iets te wensen (er wordt weinig gehoor gegeven aan oproepen van de commissie op 
dit gebied), terwijl dit de teampagina’s op de website juist nog bijzonder op kan fleuren. 
 
De website commissie zal ook in het komend seizoen zich weer constructief opstellen om 
aan de wensen van de leden van VVH zoveel als mogelijk is te voldoen om de social media en 
communicatiemiddelen die VVH ter beschikking staan, zoveel als mogelijk te optimaliseren.  
Daarnaast zal de commissie het bestuur en de overige commissies desgewenst assisteren bij 
automatiseringsvraagstukken. 
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