
Jaarverslag Communicatie 2022
(PR , Webcommissie en Social Media)

Ook dit jaar hebben we het overzicht van de diverse
communicatiekanalen weer gecombineerd in een jaarverslag. Het is
een uitgebreid verslag geworden. In een sterk veranderende (digitale)
communicatiewereld is het een mooie uitdaging om als vereniging op
een goede en efficiënte wijze te communiceren met de leden en
geïnteresseerden. Zeker als je rekening houdt met het grote leeftijdsverschil binnen de leden van
onze vereniging. Ik wil alle betrokkenen op deze plek dan ook bedanken voor hun inzet en creativiteit.

Paul Hoen

Jaarverslag PR

In 2022 zijn 34 artikelen van GM in Groeiend Best verschenen, waarvan 27 met foto. Deze verschijnen

altijd op de website en worden (meestal) doorgezet naar Facebook. Daarmee is het aantal papieren

publicaties bijna terug op het gemiddelde pre-corona niveau van 44.

Het merendeel van de kopie betreft een wedstrijdverslag. Of anders algemeen, zoals bevrijdingsvuur

ophalen, starterscursus, trashwalk 65-jarig bestaan.

Draaiboek voor maandelijkse aankondiging AVGM Conditio trimloop in Best (Groeiend Best, Lokale

Omroep, Beleef Best, Plein Best), Son (DeMooiRooi-krant), Sint Oedenrode

(DeMooiSonenBreugel-krant), Oirschots Weekjournaal en (Groot Eindhoven) is weer bijgewerkt.

Het Oirschots Weekjournaal valt onder dezelfde uitgever als Groeiend Best, aanleveren kopie via

dezelfde web-portal.

Plaatsing in deze media buiten Best van aankondigingen is niet bijgehouden.

Groeiend Best is per juli 2021 overgegaan van DPG Media naar Uitgeverij De Jong in Baarle-Nassau.

Het aanleveren van de kopij gebeurt sindsdien niet meer per email, maar via een web-portal. Daarbij

zijn wat keuzemogelijkheden voor de opmaak: subkop, kop, inleiding, rubriek en één of meerdere

foto’s met bijschrift. Deadline aanleveren is in de loop van 2022 vervroegd van maandag 10.00 uur

naar zondagmiddag 18.00 uur. De redactie heeft laten weten dat later ook kan, maar de ervaring leert

dat dit dan niet altijd meegenomen wordt: de keuze voor de eerstvolgende uitgavedatum verdwijnt

om 18.00 uur uit de portal en moet door de redactie handmatig aangepast worden.

Pieter Grootes
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Jaarverslag webcommissie

In 2022 bestond de webcommissie uit volgende leden:

● Paul Hoen, voorzitter namens het verenigingsbestuur
● Paul van Bree, webeindredactie, verzorging AVGM-nieuwsbrieven en AVGM-berichten
● René Uijthoven, websitebeheer (webmaster)
● Herman Wester, websitebeheer (webmaster)
● Martin Nijkamp, sociale media en websitebeheer
● Koen van den Boomen, sociale media

De webcommissie is in 2022 drie keer bijeen geweest. Op 21-02, 20-06 en 19-09.

Informatieavond communicatie
Tijdens de laatste vergadering van 2021 heeft de werkgroep ledenontwikkeling een plan
gepresenteerd om de communicatie binnen AVGM te verbeteren. De webcommissie heeft toen
toegezegd aan dit plan mee te werken. Onderdeel van het plan was om een voorlichtingsavond voor
de leden te organiseren waarop alle mogelijke communicatiemiddelen gepresenteerd wordt om
informatie over evenementen te verspreiden. De webcommissie heeft deze avond tijdens de
vergadering van 21 februari voorbereid. De voorlichtingsavond is gehouden op 14 maart. We
mochten 14 belangstellen verwelkomen.

Online agenda
Uit de vergadering van 20 juni is een plan voortgekomen om het reserveren van de vergaderruimten
in het clubgebouw te moderniseren. Om af te stappen van de papieren agenda achter de bar en over
te gaan op een digitale agenda op internet met een weergave op onze website. Er is gestart met een
oplossing op basis van Google Agenda. Dat voldeed goed, maar enige  tijd later vonden we een betere
oplossing op basis van TeamUp. Dit is ook de definitieve oplossing geworden en is met ingang van
2023 in gebruik genomen. De weergave van de agenda op onze website is te vinden op
avgm.nl/vergaderen.

Toekomst website

Joomla, het content management systeem dat wij gebruiken, behoeft in 2023 een grote update naar

versie 4, omdat Joomla aan het eind van 2023 stopt met de ondersteuning van versie 3. Er kan nog

wel gebruik gemaakt worden van Joomla 3, maar er worden geen (beveiligings)updates meer

uitgebracht. Er wordt alleen nog verder ontwikkeld op Joomla 4.

De vraag is: Willen we met Joomla doorgaan en investeren in de update naar versie 4? Of is een

overstap naar een standaardoplossing speciaal voor sportverenigingen, zoals dat van All United, een

optie? De verschillende voor- en nadelen van beide opties hadden we al in 2020 in kaart gebracht,

maar in 2021 en 2022  heeft dit onderwerp geen uitvoerige aandacht meer gehad. De hoogste tijd

dus om het in 2023 echt op te pakken. Meteen in het nieuwe jaar zijn we ermee aan de slag gegaan.

We zijn begonnen aan een grondig onderzoek naar de mogelijkheden van All United. En het in kaart

brengen van alle kosten en baten van de twee opties die er zijn: upgraden naar Joomla 4 of

overstappen naar All United. We kijken hierbij niet alleen naar de financiële kosten, maar ook naar de

tijd en moeite die het ons kost om onze huidige website en content te migreren naar een ander

systeem.

René Uijthoven
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Statistieken website

Voor een tweede achtereenvolgend jaar zijn de is het aantal bezoekers gestegen. Van 11.797 in 2021
naar 12.729 in 2022. Dat is een stijging van 7,9%. Daarentegen is de gemiddeld sessieduur en het
aantal paginaweergaven gedaald. Met respectievelijk 22,7% en 16,7%. Dus we hebben meer
bezoekers gehad, maar die zijn wel minder lang gebleven en hebben minder pagina's bekeken.

Artikelen
In 2022 zijn 292 nieuwe artikelen geplaatst, dat is ruim 4% meer dan in 2021. Hieronder zaten 117
Nieuws-items. Dat is ruim 7% meer dan in 2021. Hieronder is de top-10 van de meeste geopende
artikelen weergegeven.

Titel Datum Pagwgvn Perc.

1. Algemene ledenvergaderingen 2022 11-02 1384 17,8%

2. Kermismeerkampen 2022 03-07 1176 15,1%

3. In memoriam Ben Saris 04-08 943 12,1%

4. Maureen de Bresser debuteert in Marathon Rotterdam 11-04 679 8,7%

5. BvE Vijverloop 2022/2023 06-11 632 8,1%

6. De Broos van Erp Cross Competitie 2022/2023 26-10 626 8,1%

7. Beginnen met hardlopen 10-01 613 7,9%

8. Sporten voor iedereen! 14-01 612 7,9%

9. Yenthe (9) en Bauke (7): “Het is leuk om verschillende dingen te doe 14-03 560 7,2%

10. Geen Putjesbergen, wel jeugdcross op de baan 11-01 542 7,0%
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https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/2-uncategorised/3526-algemene-ledenvergaderingen-2022
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/17-evenementen/baanatletiek/3596-kermismeerkampen-2022
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/3685-in-memoriam-ben-saris
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/3587-maureen-de-bresser-debuteert-in-marathon-rotterdam
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/69-evenementen/cross/3736-broos-van-erp-2021-2022-vijverloop-2
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/3752-de-broos-van-erp-cross-competitie-2022-2023
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/3508-beginnen-met-hardlopen2
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/3505-sporten-voor-iedereen
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/3553-yenthe-9-en-bauke-7-het-is-leuk-om-verschillende-dingen-te-doe
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/3504-geen-putjesbergen-wel-jeugdcross-op-de-baan


Pagina’s
De meest weergegeven pagina's op de website zijn:

Pagina Pagwgvn Perc.

1. Homepage 24.722 34,1%

2. Al het nieuws 18.469 25,5%

3. Evenementen 11.724 16,2%

4. Vereniging 8.838 12,2%

5. Sportaanbod 5.831 8,0%

6. Uitslagen 1.095 1,5%

7. Links 887 1,2%

8. Inschrijving BVE-competitie 2022-2023 435 0,6%

9. Lidmaatschap 300 0,4%

10. Inschrijving jeugdkamp 2022 219 0,3%

Banners
Onderaan elke pagina van de website worden drie willekeurige sponsors getoond door middel van
een banner, die ook als link te gebruiken is om direct naar de website van die sponsor te gaan. Eind
2022 hadden we 26 sponsoren met een banner op de website.

Op de homepage staat het logo van Onze Clubwinkel, waarmee u bij allerlei online-leveranciers kunt
kopen. Als u dat doet steunt u onze vereniging.

Onze hoofdsponsor is en blijft Runnersworld. Daarom komt u die banner op elke pagina tegen.

Namens websitebeheer, René Uijthoven

Webeindredactie en nieuwsbriefredactie

Het is te merken dat na corona er meer wedstrijden en evenementen georganiseerd worden, we

merken dit in het aantal publicaties. 2022 geeft een duidelijke stijging te zien ten opzichte van 2020

en 2021. Daarentegen blijft de AVGM Nieuwsbrief ongekend populair met elke twee maanden een

goed gevulde editie.

De webeindredactie is verantwoordelijk voor verschillende communicatiekanalen zoals nieuws

content op de website, het opstellen en versturen van AVGM-berichten en het samenstellen,

opmaken en versturen van de AVGM Nieuwsbrief.

In de praktijk wordt de meeste content op onze website (met name nieuws en uitslagen) nog steeds

door de webeindredactie zelf verzorgd. Evenementen, trainingsschema's en foto's worden veelal

door anderen geplaatst.

De Nieuws-items zijn de nieuwsberichten die op de website geplaatst worden. In 2022 zijn er 117

Nieuws-items geplaatst, dit is een stijging van ruim 7% ten opzichte van 2021. Het kenmerk van een

Nieuws-item is een actueel bericht, vaak ondersteund met foto, dat snel en breed verspreid moet
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https://www.avgm.nl/
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws
https://www.avgm.nl/evenementen
https://www.avgm.nl/vereniging
https://www.avgm.nl/sportaanbod
https://www.avgm.nl/uitslagen
https://www.avgm.nl/inschrijving-bve-competitie-2022-2023
https://www.avgm.nl/vereniging/lidmaatschap
https://www.avgm.nl/inschrijving-jeugdkamp-2022


worden. Deze Nieuws-items worden ook altijd op Facebook geplaatst en zijn vaak terug te vinden in

Groeiend Best.

Naast de Nieuws-items worden er ook veel andere items op de website gepubliceerd, zoals

(aankondigingen van) evenementen, mededelingen, uitslagen, foto's, trainingsschema's, pr's,

clubrecords, enz. In 2022 zijn er 292 items gepubliceerd. Dat is ruim 4% ten opzichte van 2021.

De AVGM-berichten werden in de praktijk vrijwel uitsluitend gebruikt voor het via e-mail toesturen

van één bericht aan (een deel van) de leden. In 2022 waren dat er 47, dit is een stijging van ruim 23%

ten opzichte van 2021. Opvallend is dat volgens de web-statistieken ongeveer de helft van de

berichten niet geopend wordt om te lezen.

De Nieuwsbrief is 6 keer verschenen op een vaste verschijningsdatum (de 1e dag van de oneven

maand) en het principe is: "wij plaatsen wat ons op tijd aangeleverd wordt". Het resultaat is elke keer

een goed gevulde en leesbare editie. Voor de Nieuwsbrief geldt hetzelfde als voor de

AVGM-berichten: slechts de helft van de geadresseerden opent die.

Aantal publicaties 2015 - 2022

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Totale items 292 271 259 388 359 410 410 384

Nieuws-items 117 112 91 95 87 105 120 147

Verzonden AVGM-berichten 47 36 39 49 39 56 40 52

Ook in 2022 gaan we door met het verzorgen van informatie. Daarbij staan we open voor tips,
suggesties voor verbeteringen en/of reacties. Gebruikt u daarvoor e-mail, dan graag via de
mailadressen:

webeindredactie@avgm.nl Voor het aanleveren van nieuwe content of wijzigingen op
bestaande content op de website, zoals nieuwsberichten,
evenementen, uitslagen, foto’s, trainingsschema’s. En voor het
aanleveren van kopij voor een AVGM-bericht.

nieuwsbrief@avgm.nl Voor het aanleveren van kopij voor de AVGM-nieuwsbrief.

webmaster@avgm.nl Voor het aanleveren van nieuwe statische content of wijzigingen op
bestaande statische content op de website, zoals informatie over de
vereniging, de onderdelen baan, lopen, wandelen, aanpassingen in
het menu, inschrijfformulieren, enzovoort.
En voor het melden van problemen/fouten op de website en voor
suggesties voor verbeteringen van de website.

Namens de webeindredactie, Paul van Bree
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Jaarverslag Social Media

Naast de website vormen ook sociale media belangrijke communicatiekanalen. Veel evenementen,
foto’s en uitslagen worden bijvoorbeeld via Facebook en Instagram gedeeld. U kunt ons volgen op:

● Facebook: http://www.facebook.com/generaal.michaelis

● Instagram: http://www.instagram.com/avgm_best

● Twitter: http://twitter.com/avgm_best

● LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11416644

● YouTube: https://www.youtube.com/user/AVGMBest

● Snapchat: https://www.snapchat.com/add/avgm_best

Statistieken op Facebook & Instagram

Bereik – Het aantal unieke weergaven van onder andere berichten, verhalen en advertenties. Ten
opzichte van 2021 is het bereik op Facebook vergroot met 55,8% en op Instagram met 307%. Dit
heeft voornamelijk te maken met het meer promoten van evenementen die tijdens Corona niet door
konden gaan.

Peildatum: 29-12-2022

Volgers – Het aantal mensen dat is begonnen met het volgen van onze Facebook-pagina en
Instagram-account. In 2022 is het aantal nieuwe volgers op Facebook gestegen met 42 mensen en op
Instagram met 78 mensen. Op Instagram hebben we nagenoeg evenveel nieuwe volgers erbij
gekregen t.o.v. 2021.
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Peildatum: 29-12-2022

Stories en video’s

Het afgelopen jaar hebben we meer foto’s, evenementen en nieuwsberichten gedeeld als story. Een
story is een bericht op Facebook en/of Instagram dat maximaal 24 uur zichtbaar is. Doordat volgers
een story bekijken in een reeks en een story makkelijker kunnen delen, wordt het bereik van een
bericht vergroot.

Na het succes van de diverse YouTube video’s in 2021 hebben we dit doorgetrokken. In 2022 hebben
we video’s gemaakt om evenementen te promoten, terug te blikken op evenementen en om de
voortgang van de renovatie te delen. In totaal zijn er 11 video’s opgenomen en online gedeeld.

Highlights:

● De best presteerde video uit 2022 op YouTube was met 1.400 views: “Pietenatletiek bij de
Sinterklaasintocht Best - 2022”. Deze video is gebruikt om terug te blikken op de intocht van
Sinterklaas op het dorpsplein. Hierbij waren we als vereniging aanwezig met drie atletiek
onderdelen.

● Het bericht “Maureen de Bresser debuteert in Marathon Rotterdam” behaalde in 2022 de
meeste likes op Facebook. In totaal hebben 225 mensen het bericht geliked.

● Het bericht met het grootste bereik was het bericht over de start van de hardloopcursus:
“Begin met hardlopen! Wij beginnen weer met de hardloopcursus bij AV Generaal Michaëlis”.
Alleen op Facebook had dit bericht al een bereik van 5.303 unieke personen.

● Met maar liefst 121 reacties hebben we in 2022 de meeste reacties ontvangen op het bericht
“In memoriam Ben Saris”. Tevens was dit het bericht met de hoogste betrokkenheid op
Instagram.

● Op Facebook hebben we in totaal 131 berichten geplaatst en op Instagram 60 berichten.

Het afgelopen jaar hebben we ons niet alleen gefocust op de promotie van evenementen maar ook
op het terugblikken van evenementen. Hiermee hebben we meer laten zien wat we als vereniging
organiseren en waarbij we aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn: de Sportmarkt van Tuurlijk, de
Sportmiddag op Kindcentrum Platijn en de Sinterklaasintocht. Hiermee bereiken we niet alleen
interne volgers maar ook mensen buiten de vereniging, doordat deze berichten sneller worden
gedeeld binnen Best.

Door de inzet van onze mascotte Mike proberen we meer aandacht te trekken van onze jeugdatleten.
In 2022 heeft Mike zich laten zien tijdens meerdere evenementen, zoals het jeugdkamp, de
Kermismeerkampen, de Clubactie, de Sinterklaasintocht en de Sportmarkt van Tuurlijk. Tijdens deze
momenten maken we nieuwe content die gebruikt kan worden op een later moment ter promotie.

Martin Nijkamp en Koen van den Boomen
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