
Verbetering communicatie Olympia’60 

                                     

“Slecht gecommuniceerd....” 

Een veelgehoorde klacht. Op je werk en bij allerlei clubs en verenigingen. 

                     

Ook bij Olympia’60 is het een gehoorde uitspraak. Eén van de ouders van een jeugdlid vond 

dit ook. Maar i.p.v hierover te klagen, pakte hij de handschoen op. Hij heeft ervaring op dit 

gebied in het bedrijfsleven en sportclubs in binnen- en buitenland. Het resulteerde in 

onderstaand plan. 

                     

Doelstelling: 

Berichten vanuit de vereniging direct bij de juiste personen bezorgen. Niet afhankelijk van 

Facebook, Twitter, de website of een WhatsApp groep waar je (toevallig) in zit. Door 

tussenschakels weg te nemen kunnen we mensen sneller en effectiever bereiken. 

                     

Methode: 

We willen een nieuwe (gratis!) App gaan gebruiken, namelijk Telegram. 

Telegram lijkt veel op WhatsApp maar heeft een aantal bijkomende 

voordelen: 

                 

-  Aanmelden en delen kan met een gebruikersnaam (dus niet perse met 

een telefoonnummer)     

-  Overzichtelijkere groepsgesprekken 

-  Standaard beschikbaar op alle devices en besturingssystemen 

-  Verschillende soorten kanalen (alleen zend, dus geen reactie, of zenden en reageren)     

-  Je kunt jezelf abonneren op “open kanalen” 

                             

Wat nu?                         

Olympia’60 wil vanaf heden met een paar Telegram kanalen testen voor het gebruik van 

deze methode. Het betreft de volgende onderwerpen:                 

- Nieuws 

- Allemaal Olympia  

- Weekendkamp 

- Nieuwbouw 

                                 

Op basis van ervaringen met deze kanalen willen we de communicatie met Telegram verder 

uitbreiden. Denk aan: 

- Sponsors 

- Vrijwilligers  

- Afgelastingen 

                 

En alle andere media dan?                     

Telegram gaat gebruikt worden voor gerichte berichtgeving vanuit Olympia’60. 

                     

Overige communicatie kanalen blijven vooralsnog bestaan: 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ8_r0kpniAhWDYVAKHTMCDU4QjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telegram_alternative_logo.svg&psig=AOvVaw0G4WOx6Bj7hKF_mD-Y5Z1b&ust=1557858917361587


• Website: Programma, Uitslagen, Verslagen, Agenda, etc. 

• Facebook en Instagram: Delen van leuke filmpjes en foto’s. Oproepen voor 

evenementen  

• Twitter: o.a.Tussenstanden Olympia’60 1 

• Bestaande WhatsApp groepen binnen en rondom teams: lekker behouden... 

                     

Wat moet jij doen?                 

We vragen je om allereerst de Telegram App te downloaden op je mobiel 

(https://telegram.org/). En je vervolgens aan te melden voor de bestaande open kanalen van 

Olympia’60: 

1. https://t.me/Olympia60nieuws 

2. https://t.me/Olympia60Nieuwbouw 

3. https://t.me/AllemaalOlympia 

4. https://t.me/olympia60weekendkamp 
 

De installatie en werking is eenvoudig (zie bijlage). Mochten er desondanks nog vragen en/of 

opmerkingen zijn, dan horen we dat graag (stuur een mail naar pr@olympia60.nl)  

Over een tijdje zullen we evalueren hoe de eerste test is verlopen en zien hoe we hiermee 

verder gaan. We rekenen dan ook op jullie enthousiaste medewerking om van Olympia’60 

het voorbeeld in Dongen te maken van efficiënte club-communicatie.  

Enorm bedankt allemaal! 

                     

Met vriendelijke groet, 

                     

Commissie PR Olympia’60 

                     

pr@olympia60.nl  

 

Zie bijlage voor 5 stappen installeren 

                 
  

https://telegram.org/
https://t.me/Olympia60nieuws
https://t.me/Olympia60Nieuwbouw
https://t.me/AllemaalOlympia
https://t.me/olympia60weekendkamp
mailto:pr@olympia60.nl


Simpel downloaden en installeren in 5 stappen     

 

1. Download App 2.Telefoonnummer en gebruikersnaam 3. Zoeken naar Olympia’60 kanalen 

   

       

4. Kies gewenste kanaal  5. En meld je aan als lid 

 
  

 

 

Handige links voor meer info: 
 

https://telegram.org/ 

 

https://telegram.org/faq 

 

Telegram: installeren en gebruik 

 

 

https://telegram.org/
https://telegram.org/faq
https://www.youtube.com/watch?v=tGVKx8WR-7w

