
 
              

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritola gaat digitaal 

Door de toenemende digitalisering en de behoefte aan 

duidelijkheid op het gebied van communicatie, heeft 

Ritola Volleybal besloten om informatie over de club te 

delen via onze website. Vooral de behoefte om via 1 

kanaal te communiceren en om onduidelijkheid te 

voorkomen heeft de keuze versterkt. Daarnaast is het 

voor onze vrijwilligers minder bewerkelijk om via 1 

kanaal te communiceren. 

1 december 

Vanaf 1 december is onze nieuwe website gestart. De 

communicatie gaat verlopen via de nieuwe website. Dit 

betekent dat formele mededelingen van de club lopen 

via de internet pagina. Nieuwsbrieven, overzichten van 

taken, informatie over de club, het zal gaan lopen via de 

website (www.ritolavolleybal.nl). 

Koppelingen 

De website zal naast algemene informatie over de club 

en specifiek over teams gekoppeld worden aan 

Facebook en Twitter. Bij iedere nieuwe melding op de 

website zal een signaal gegeven worden op Twitter en 

Facebook. Volgers merken dan meteen of er nieuw 

nieuwsitem is.  

Verantwoordelijk 

Michiel van den Oever (H1) heeft zich gemeld als 

webbeheerder. Hij is ondertussen al begonnen met 

aanpassingen te maken op de website. Op dit moment 

worden mailadressen aangepast en zijn al koppelingen 

gemaakt met Facebook en Twitter. Samen met Frans 

Biemolt (H2, lid bestuur Algemene Zaken) is hij 

verantwoordelijk voor het beheren van het web. Ook 

zullen uitingen op het web gevolgd moeten worden. 

Schelden, beledigen, persoonlijke vetes, ze horen niet 

op de website thuis. Daar zal ook op gelet worden, 

vooral omdat we ook veel jeugdleden hebben. E.e.a. zal 

in een protocol vastgelegd moeten worden. 

Teams 

De teams zullen een inlogcode ontvangen. Zo zullen zij 

zelf wedstrijdverslagen op de website gaan zetten, 

mede ook om de site levendig te houden. Daarnaast is 

het vooral goed om te weten hoe andere teams het 

ervan af brengen in de competitie. Wie 

verantwoordelijk wordt voor de verslagen zal zelf in het 

team afgesproken worden, wij gaan ervan uit dat in 

iedere team wel iemand gevonden gaat worden die wel 

eens wat wil schrijven over de wedstrijd die gespeeld is. 

Foto’s 

De komende weken zal Frans of de trainers/coaches 

foto’s gaan maken van onze leden, voor of na de 

wedstrijd. Deze foto’s willen we op de website plaatsen, 

zodat we elkaar als leden ook beter leren kennen. 

Leden die niet op de foto willen (individueel) kunnen 

natuurlijk afzien, maar we rekenen erop dat veel 

mensen daar geen problemen mee hebben.  

 

http://www.ritolavolleybal.nl/

