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Aanleveren kopij Touché-nieuwsbrief 
 

Het doel van de nieuwsbrief 
Het versturen van actuele berichten over Touché-volleybalzaken naar alle Touché leden (en hun 
ouders) en andere geïnteresseerden. 

Wat houdt de nieuwsbrief in 

De digitale nieuwsbrief bestaat uit één of twee hoofdberichten, aangevuld met ‘Twitter-berichten’. 
We noemen het een ‘Twitter-bericht’, omdat het een kort bericht moet zijn (< 140 tekens) 
Deze berichten hebben een link naar de website, waar de volledige tekst te vinden is (zie voorbeeld) 
De berichtjes kunnen komen van  Bestuur, Technische commissies, Trainers, Teams, Touché leden 
enzovoort). 

Hoe komen er berichten voor in de nieuwsbrief? 
 
De 1ste manier: zelf een bericht op de website plaatsen. 

 Je vraagt een login aan voor de website van Touché (dit moet je eenmalig doen) 

 Je hebt iets wetenswaardig of leuks te vertellen 

 Login op de website 

 Ga links bovenin naar het Dashboard 

 Ga naar tabblad: ‘berichten’ en plaatst een bericht op website.  
o Dit kun je op ieder moment van de dag doen; precies wanneer jij er aan denkt. 
o Geef het bericht de categorie “Nieuwsbrief” als het bericht niet op de homepagina mag 

komen 

 De redactie van de nieuwsbrief ziet jouw bericht en beoordeelt of het bericht geschikt is voor de 
nieuwsbrief. 

 De redactie plaatst in het eerst volgende nieuwsbrief een linkje naar jouw bericht in een 
‘twitterbericht’. bv: Feest op 6 oktober; zorg dat jouw team komt …. Lees online verder …. 
  

De 2de manier:  tekst via e-mail  

 Lever je kopij  aan via de email redactie@touche86.nl 

 Vermeld in ‘Onderwerp’ de uiterlijke datum plaatsing in de nieuwsbrief 
o Uiterlijk  aanleveren tot de donderdag 18.00u -  vóór aangekondigde uitgiftedatum 

 Zorg er voor dat het bericht niet ouder is dan 2 weken! 

 Duidelijk aangeven in de e-mail:  
o Het twitterberichtje voor in de nieuwsbrief 
o De tekst die op de website moet komen.  
o Vermeld van wie het berichtje afkomstig is: naam van het team en/of persoon. 

 Bijlagen en verwijzingen 
o Evt. een hyperlink naar Youtube bij zelfgemaakt filmpje 
o Aanleveren foto’s in jpeg of max 2 mb 
o Krantenberichten:  

 inscannen en als bijlage aanleveren  
 link naar bv Baarnsche Courant? 

 De opmaak voor de nieuwsbrief wordt verzorgd door de redactie. 

 De redactie plaats het uitgebreide bericht op de website. 
 
  

http://www.touche86.nl/index_wp.php/
mailto:redactie@touche86.nl
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Voorbeeld ‘bericht’ 

Kopje:   Feestavond 6 oktober 2012 

Bericht:    ‘Touché jarig’: het is tijd om ons 25 jarig bestaan met elkaar te vieren.                             

Dit berichtje is van …..  of  namens ……de Feestcommissie… 

 
 
Wat als……. 

 de kopij niet op tijd binnen is?   
o Jammer, dan wordt het niet meer geplaatst. 
o Maar, indien het zeer belangrijk en/of urgent is, overleg dan met de redactie. 

 er voldoende input is? 
o Dan wordt de Touché-nieuwsbrief 2x per maand verstuurd, maar in ieder geval 1x per 

maand.  

 er onvoldoende input is?  
o Dan lukt het niet om alle leden goed te informeren over het reilen en zeilen van de 

vereniging 
o Dan zal de redactie dmv ‘spam’ iedereen (oa contactpersonen) oproepen deze wel aan te 

leveren 
o Dan zal dit initiatief een zachte dood sterven. 

 de inhoud niet past bij visie/missie/doelen/statuten ed van Touché? 
o Dan behoudt de redactie en het bestuur het recht om berichten aan te passen waar nodig of 

van plaatsing af te zien. 
 


