
Social media & communiceren 
tijdens corona

Woensdagavond 3 maart
19.30 tot uiterlijk 21.00 uur
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Even voorstellen
Daan de Jong

Dennis Rijnbeek



Paar korte spelregels

• Zet je microfoon uit als iemand aan het woord is.

• Gebruik de chat voor vragen, opmerkingen en hierin plaatsen we polls. 
Dennis houdt de chat in de gaten. Er zijn geen domme vragen!

• Wil je het woord? Steek even (virtueel) het handje omhoog

• Presentatie wordt na afloop gedeeld.



Programma
• Doelgericht Communiceren: waar sta je voor?
• Content maken
• Coronacommunicatie

- dit doet de NTTB
- Actie en voorbeelden
- Rubrieken

• Korte break 
• Social media: Beste social mediakanalen en tips
• Strategische communicatie via social media
• Afsluitende Tips



Poll: Waar wil je 
graag meer over 
weten? Welke 

extra kennis wil je 
graag opdoen? 



Doelgericht communiceren

Voor wie is jullie communicatie bedoeld?



1. Leden en vrijwilligers



2. Stakeholders: sponsoren, ouders



Communicatiedoelstellingen?

• Leden & vrijwilligers binden
• Stakeholders binden
• Beide groepen informeren
• Nieuwe leden werven
• Nieuwe vrijwilligers werven
• Nieuwe stakeholders werven

Poll: 2

Wat is het voornaamste doel van jullie club communicatie?

Doelstellingen NTTB:
• Informeren
• Adviseren
• Analyseren
• Beïnvloeden
• Creëren
• Sportpromotie
• Organiseren

Doelstellingen club?



Waar sta je 
voor als club?

Wat zijn je 
kernwaarden?



Gezellig
Sociaal
Actief

Prestatiegericht
Recreatief
Opleiding

Hoe wil je jezelf presenteren in de communicatie?



Of juist nu:

Solidariteit
Niet opgeven

Ambitieus
Maatschappelijk 

betrokken



Laat zien via je 
kanalen waar je 

voor staat en vraag 
eens aan anderen 
wat voor indruk ze 
krijgen van jullie 
communicatie

Poll: 3
Hoe zouden jullie de communicatie van de NTTB omschrijven?



Dit gebruikt de NTTB
Website en NieuwsbrievenSociale media

Flyers/Posters

NTTB APP



NTTB & Corona: dit doen we

Coronadossier prominent op de site (zeer goed bekeken)



Verdeling in onderwerpen

Nieuws Tafeltennis en corona

Hulpdocumenten clubs

Leuke én nuttige content



Tips coronacommunicatie door Dennis

• Vertaal het landelijke nieuws naar jouw club.

- De zalen dicht: wat betekent dit voor onze trainingen en 
events?
- Hoe gaan we om met contributie?

• Gebruik een vaste pagina
• Denk aan een pagina met vragen en antwoorden

Benut externe bronnen: dit doet de NTTB ook
• Leer van andere clubs



NTTB & Corona: Online activiteiten

• Vergaderen met clubs
• Opleidingslessen geven
• Webinars organiseren
• Challenges bedenken
• Motivatie-trainingsfilmpjes delen
• Tafeltennis Masterz promoten
• Virtuele vrijdagmiddagborrel



https://www.instagram.com/p/B9-BEJznf4I/


NTTB & Corona: Activiteiten clubs

• Online quizzen en bingo
• Met de jeugd buiten trainen
• Online challenges en spellen
• Cadeaus en kaartjes bezorgen bij leden
• Geld inzamelen voor de club met allerlei 

acties
• Livestreams in de eredivisie



Denk aan de doelgroepen

• Jeugdleden, oudere leden, 
vrijwilliger

• Communicatie met 
stakeholders

- Rubriek sponsor van de 
maand?

- Heb contact, bied hulp
- Denk mee
- Maak reclame
- Hebben jullie een 
sponsorcommissie?



Dit doen onze clubs!



Social media zijn 
hierin onmisbaar! 
Wat hebben jullie 

online gedaan? Wat 
ging goed? Wat 

niet? Wat waren de 
reacties?

Poll 4: Wat hebben jullie online gedaan aan leuke activiteiten?



Korte pauze 5 minuten, straks social media



Social media: de beste kanalen en tips



Strategische communicatie social media

Wat zijn je doelen? Wie wil je bereiken en hoe?

Is het info over de club omtrent wedstrijden, trainingen etc… 
moet het een platform worden om nieuwe leden te 
werven….wil je de huidige leden verbinden en elkaar beter 
leren kennen? Wat je doel ook is, formuleer dit en gebruik die 
je in je plannen. 

De NTTB gebruikt Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
LinkedIn en we experimenteren met TikTok.

Poll 5: Welke social mediaplatformen gebruiken jullie met de 
club (meederde antwoorden mogelijk)



Facebook

• 30+
• Intern => extern 

• Nice to know
• Vereniging in beeld! 
• Laat zien wat je biedt 
• Kleine berichten, sfeer, 
actualiteit 
• Interactie met en tussen 
leden



Instagram

• <35 jaar
• Nice to see (foto’s en 

filmpjes’
• Vereniging in beeld! 
• Laat zien wat je biedt 
• Focus op jongeren
• Denk aan vormgeving



WhatsApp

• Iedereen!
• Groepscommunicatie, 
teams, commissies, et 
cetera
• Persoonlijk, contact met 
leiders, ouders, trainers, 
sponsoren, noem maar op!



TikTok• Wereldwijd de meest 
gedownloade app van 
2020!

• Korte, creatieve filmpjes.
Je ziet veel dansjes en 
challenges

• Mega interessant voor de 
jeugd van 6 tot 16 jaar.

• Video’s worden snel 
gepromoot en kunnen 
snel viral gaan.

• Jeugd kan zelf laten zien 
wat ze op de club doen

• Zorgt voor positieve 
interactie.

• Wordt ook steeds 
volwassener



En denk ook eens aan/of…



Tips meer uit social media halen:
het team

• Zoek binnen de club naar 
mensen met affiniteit met social
media, marketing en 
communicatie 

• Zoek ook zeker binnen de club 
naar jeugdleden die hierin willen 
meedenken en werken en zorg 
voor een goede begeleiding 
vanuit club/bestuur ten aanzien 
van het totale plan. 

• Is er bijvoorbeeld iemand passie 
voor fotografie? Spreek diegene 
aan

• Experimenteer en kijk wat werkt 



Meer uit social media halen: strategie

• Ga je voor ‘Less is more of 
content is king? De frequentie 
van je posts is belangrijk maar 
nog belangrijker is de content 
zelf! Denk aan algoritmes.

• Welke platforms gebruik ik? Wat 
gebruiken mijn leden? Langere 
video’s: YouTube, korte filmpjes: 
Instagram

• Kruisbestuiving: gebruik 
meerdere platforms maar kies 
een andere aanpak. Dat de 
training niet doorgaat, hoeft niet 
op TikTok en Instagram, een 
aankondiging wél!

Congres promotie: mails, 
nieuwsbrief, video, meerdere 
social media posts op kanalen



Meer uit social media halen: de content

• Probeer uit te vinden wat je 
doelgroep leuk vindt

• Kijk om je heen: leer en kopieer 
(in je eigen stijl)

• Volg de ontwikkelingen
• Innovatief en creatief zijn is altijd 

goed
• Experimenteer



Meer uit social media halen: de posts

• Humor scoort..maar pas hiermee 
wel op

• Tag altijd de personen/sponsoren 
voor extra bereik

• Gebruik captions (opvallende 
koppen) voor extra aandacht in je 
tone of voice

• Hasthags kunnen ook voor bereik 
zorgen op Instagram en Twitter

• Maak gebruik van de connectie 
met je volgers, bijv. met een 𝐂𝐚𝐥𝐥
𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐢o𝐧!

• Houd je inbox in de gaten.
• Maak een planning rondom 

events: wat doen we?



Meer uit social media halen: analyse

• Wat zijn de beste tijden om 
te posten?
Wat scoort het beste? 
Waarom?
Checken jullie wel eens 
stats, ook google analytics?



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

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

• Tip: Contentplanning



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) 

• Welke toevoegingen hebben jullie? 

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


Afsluitende tips over content
• Betrek mensen erbij die het leuk vinden

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

• Laat regelmatig iets van je horen

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

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

• Kijk naar wat anderen doen

• Schoon je pagina’s af en toe op (Start van het nieuwe seizoen bijvoorbeeld)

• Oude en achterhaalde berichtgeving zorgt voor irritatie en slecht imago

• Reageer niet/niet te heftig op vervelende berichten

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

• Analyseer wat werkt en niet: kijk naar je statistieken

• Denk eens aan advertenties

Jullie nog tips die jullie willen meegeven aan elkaar?



Afsluiting
Zijn er nog vragen?

Dank voor de aandacht en succes!

Binnenkort vragen of tips nodig? 
media@tafeltennis.nl

mailto:media@tafeltennis.nl

