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Introductie: Social Media Quiz



Externe Communicatiemiddelen
Website en NieuwsbriefSociale media Flyers/Posters



Social Stats Nederlandse Tafeltennisbond

@Nederlandse Tafeltennisbond

ABONNEES  782

@Nederlandse Tafeltennisbond

LIKES 2.847

@Tafeltennis

VOLGERS 2.140

@NTTB_tafeltennis

VOLGERS 1.590



Waarom social media inzetten?

• Onmisbaar
• Gratis
• Groot bereik
• Laagdrempelig
• Dagelijks
• Content = King = Groei



Wat is content?
• Nagenoeg alles wat je kan publiceren

https://www.instagram.com/p/B4U6DhSHntB/?utm_source=ig_web_copy_link


Content verzamelen
• Vrijwilligers
• Coaches
• Ouders
• Sponsoren
• Omgeving
• Communicatieteam

(Betrek de jeugd)
• Alles is content
• Zorg voor interactie!

• Tip: Contentplanning



Social Stats van 5 verenigingen
Club1 Leden # Facebook 

likes
# Twitter 
volgers

# Instragram
volgers

HTTC ‘71 36 71 - -

TTV REGA 99 376 94 51

TTV Maashorst 55 180 64 -

TTV Assen 75 199 - -

TTV DOV 121 232 151

Hoe zetten jullie sociale media in?

Beoordeel in kleine groepjes elkaars clubaccounts en 
clubwebsite. Wees kritisch. Let op: hoeveelheid, inhoud, 
actualiteit en vormgeving.



Trends Social Media 2019/2020



Trends Social Media 2019/2020
Instagram stijgt, Facebook stijgt nauwelijks, Twitter daalt
Youtube & Whatsapp blijven stijgen



Tip: Contentplanning



Gebruik social media

Social media
• Facebook – pagina en groep

Promotie van de club
• Instagram & Instagram Stories –

clubaccount
Sfeerimpressies van de club

• YouTube
Sfeerimpressies van de club/ van 
wedstrijden

• Twitter – Korte teksten (populariteit 
neemt af)
Korte updates, interessant voor de 
media

• WhatsApp
Snelle communicatie in groepen



Handige gratis tools sociale media
• Canva – www.canva.nl

Handig online programma voor het maken van social posts

• Buffer – www.buffer.com

Online programma voor het inplannen van posts

• MailChimp – www.mailchimp.com

Online programma voor het maken van nieuwsbrieven en persberichten

• Flickr – www.flickr.com

Online programma voor beheren van fotoalbums 

1000 GB tegelijk

* Quik – Play Store & Appstore

Applicatie om eenvoudig filmpjes te monteren

* Later - (Instagram Link in Bio voor traffic naar site) 

http://www.canva.nl/
http://www.buffer.com/
http://www.mailchimp.com/
http://www.flickr.com/


Ga aan de slag!
• Opdrachtje: Ga nu aan de slag voor jouw club. Ga de zaal in 

en maak bijv. een leuk filmpje voor Insta of Facebook om te 
laten zien dat jouw club paraat is op het NK. Wees creatief. 

• Of: nog niet bekend met wat socials?
Maak nu een account aan en/of verdiep 
je in handige tools

• Of: brainstorm hoe social media jouw 
volgende clubevent kan oppimpen

• Tevreden? Posten maar en wachten
maar op die likes & comments!



Tips inhoud van content
• Het is van belang om onze sport positief te promoten. 

Denk aan de volgende dingen:

• Praat in positieve termen over jezelf, de sport en je team.

• Laat regelmatig iets van je horen

• Alles is voor eeuwig te vinden op internet. Let daar op!

• Gebruik als het kan foto’s (en video). Vraag toestemming 
als je beelden van anderen gebruikt ivm AVG

• Geef een inkijkje in je sportleven, laat iets unieks zien. 

• Kijk naar wat anderen doen

• Reageer niet/niet te heftig op vervelende berichten

• Zorg dat je er energie van krijgt, niet dat het energie kost

• Analyseer wat werkt en niet: kijk naar je statistieken

• Bouw een mooie fanbase op.



Facebook/ Instagram Advertising
• Promoot een bericht binnen 1 minuut!

• Al voor € 25,00 groot lokaal bereik



Andere communicatievormen

• Verenigingswebsite: daar moet traffic naar toe

• Nieuwsbrief voor leden

• Persberichten voor (lokale) media

• Flyers

• Posters

• Val op bij je club met flyers, posters,
berichten op schermen, etcetera



Verenigingswebsite

Genereer traffic naar jouw website!

Gebruik de site voor 

Vereniging gerelateerd nieuws

• Praktische zaken zoals Wedstrijdzaken, teamindeling, contactgegevens

Tips

• Duidelijk overzicht: anders haken mensen af

• Aansprekende Homepage met Button: word lid!

• Rol van de website is veranderd: je moet mensen lokken

• Koppel site aan socials

• Diversiteit in Nieuwsberichten



Persberichten
• Gebruik voor:

• Informeren van lokale en regionale media over activiteiten en nieuws

• Tips:

• Trek de aandacht, trigger mensen

• Maak geen lange berichten

• Verwijs naar contactpersoon of artikel

• Verstuur regelmatig berichten

• Verzamel contactpersonen mediakanalen

• Creëer eigen nieuws



Ten slotte

• Alles is content
• Denk na over wat je wilt bereiken
• Verdeel taken in een communicatieteam
• Kies het juiste platform en denk aan de trends
• Enthousiasmeer mensen!
• Analyseer je content: kijk wat werkt
• Vraag feedback
• Kijk naar anderen
• Denk aan een contentplan
• Gebruik makkelijke tools
• Zet in op Instagram, WhatsApp en Youtube en gebruik videocontent



Afsluiting
GROEPS SELFIE VOOR SOCIAL MEDIA


