COMMUNICATIE EN PR
Middels dit plan wil de Sportraad van de gemeente Woudrichem enkele aspecten vastleggen
omtrent communicatie en PR. Een goede communicatie over en bekendheid binnen de gemeente
met haar activiteiten acht de Sportraad van groot belang. In dit plan is een aantal uitgangspunten
opgenomen die de basis vormen op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan communicatie en
PR.
Communicatie
In onderstaand schema zijn de communicatielijnen vanuit de sportraad met verschillende
groeperingen in kaart gebracht.

1. B&W <> Sportraad
Een van de (misschien wel belangrijkste) taken van de Sportraad is het college B&W van de
gemeente Woudrichem betreffende sportaangelegenheden desgevraagd op basis van
beleidsvoorstellen te adviseren. De Sportraad kan ook, indien zij dat noodzakelijk acht, ongevraagd
advies uitbrengen. Alle adviezen over beleidsvoorstellen zullen uitsluitend schriftelijk en
vertrouwelijk aan het college worden uitgebracht. Ongevraagde adviezen op sportgebied kunnen
door de Sportraad openbaar gemaakt worden indien zij daarmee het algemeen belang van de
gemeente Woudrichem of sportverenigingen in het bijzonder is gediend.
De Sportraad streeft er naar om frequent en structureel te overleggen met de verantwoordelijke
wethouder over de te behandelen onderwerpen binnen de raad om optimale informatie te
verkrijgen.
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2. Sportverenigingen <> Sportraad
De Sportraad is geen belangenvertegenwoordiger van separate sportverenigingen binnen de
gemeente Woudrichem. Zij zal wel opkomen voor het algemeen belang van de sportverenigingen,
in het bijzonder betreffende het beleid, communicatie en verstandhouding tussen de gemeente en
deze verenigingen. Het is de bedoeling om jaarlijks (streven is 1x jaar met elke vereniging) overleg
te voeren met de verenigingen afzonderlijk om betrokkenheid en inzicht te verkrijgen over actuele
zaken. Dit overleg zal volgens afspraak door een delegatie van de Sportraad gehouden worden
3. B&W <> gemeente Woudrichem
In deze communicatielijn zal de Sportraad niet actief deelnemen. Wel kunnen de gebruikelijke
communicatie van het college B&W met de gemeente Woudrichem en vice versa, alsmede actuele
ontwikkelingen betreffende sportzaken in het algemeen aanleiding zijn om als onderwerpen binnen
de Sportraad te worden behandeld. De Sportraad staat voor een optimale sportbeleving in
combinatie met de haalbaarheid binnen de gemeente en zal indien noodzakelijk ook het initiatief
nemen of ondersteunen ter verbetering van sportactiviteiten.
4. B&W <> Sportverenigingen
De sportverenigingen zullen zelfstandig overleg blijven voeren met het college B&W om hun eigen
belangen te vertegenwoordigen en afspraken te vast te leggen. De Sportraad blijft hier buiten.
5. Gemeente Woudrichem <> Sportraad
De Sportraad wil een open communicatie op het gebied van sport met alle burgers van de
gemeente Woudrichem. Hierbij moet voornamelijk gedacht worden aan actuele ontwikkelingen (zie
ook punt 3) binnen de gemeente waarover men de mening en eventuele ondersteuning kan vragen
aan de Sportraad in relatie tot het vigerende en nieuw te maken beleid van het college B&W. De
sportraad is te bereiken via de ontwikkeling zijnde website of door het benaderen van een van haar
leden.
6. Media <> Sportraad
De communicatie van de Sportraad met de media zal uitsluitend gevoerd door de voorzitter van de
raad. Indien leden van de sportraad door de media worden benaderd, zullen die dan ook door
verwijzen naar de voorzitter. Over lopende advies aanvragen vanuit het college B&W zullen geen
mededelingen aan de media worden gedaan.
7. Overige adviesraden <> Sportraad
De Sportraad wil met andere adviesraden kennismaken en onderzoeken of er overlappende
werkvelden zijn. Indien noodzakelijk zal er op algemeen niveau overleg plaatsvinden voor
afstemming en uitwisseling van standpunten.

DE SPORTRAAD STAAT VOOR EEN OPEN COMMUNICATIE OP BASIS VAN
RESPECT, OVERLEG EN ZORGVULDIGHEID.
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Public Relations
De Sportraad wil zich op de volgende wijze profileren:
• de website: een publiek domein waarin informatie verstrekt wordt over doelstelling, reglement,
samenstelling, sportverenigingen, actuele onderwerpen, visies en communicatie in het
algemeen
• publicaties in de plaatselijke media: bij initiatieven tot het optimaliseren van het sportklimaat zal
de Sportraad ook overwegen de plaatselijke media te gebruiken om haar visie aan de
gemeente Woudrichem kenbaar te maken
• het bezoeken aan de sportverenigingen
• het bijwonen van relevante bijeenkomsten aangaande de gemeente in het algemeen en sport in
het bijzonder
• het bijwonen van bijzondere sportinitiatieven waaraan is meegewerkt
• het (laten) uitgeven van een jaarlijks “sportmagazine” waarin aandacht is voor alle sporten en
sportinitiatieven binnen de gemeente Woudrichem
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