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Jaarverslag AVGM Webcommissie 2016 
 
 
Medio 2015 is de redactie van het clubblad geïntegreerd met de eindredactie van de website. Het 
clubblad is sindsdien vast op de agenda van de webcommissie komen te staan en wordt derhalve ook 
in dit jaarverslag meegenomen.  
 

Samenstelling webcommissie 

Marleen Smulders (voorzitter, namens het bestuur),  
Herman Wester, René Uijthoven, Paul van Bree, Arienne van der Pol. 

Samenstelling websitebeheer 

Technische beheer:  Herman Wester, Carina Genest (webmasters) 
Inhoudelijk beheer: René Uijthoven, Paul van Bree, Arienne van de Pol (webeindredacteuren) 
 

Samenstelling clubbladredactie 

Arienne van de Pol (coördinatie, eindredactie, opmaak),  
Paul van Bree (eindredactie), René Uijthoven (eindredactie, ondersteuning opmaak). 
 
 

Terugblik op 2016 
De webeindredactie is, nog steeds, verantwoordelijk voor het plaatsen van de meeste content op de 
website, zoals nieuwsitems en uitslagen. Terwijl iedereen de toegang kan krijgen om als redacteur 
informatie op de website te plaatsen. Er zijn initiatieven genomen tot het bijscholen van bestaande 
redacteuren en het werven van nieuwe redacteuren. Dit heeft echter tot op heden niet het gewenste 
resultaat gebracht. 
 
Dankzij een initiatief van Arienne van de Pol is er in een start gemaakt met een nieuwe pagina op de 
website, met een overzicht van vrijwilligers van de vereniging, in de vorm van een “smoelenboek”. 
Daarin komt van elke persoon een portretfoto, de naam, functie en achtergrondinformatie te staan. 
Bedoeld om het voor bestaande en nieuwe leden makkelijk te maken bepaalde mensen binnen de 
vereniging te kunnen vinden. Als eerste zijn we begonnen met de trainers van de loopgroepen. In de 
loop van 2017 gaan we het uitbreiden met de trainers van de baan en het wandelen, de leden van 
het bestuur en de verschillende commissies en dergelijke.  
 
In 2016 is het clubblad weer elke drie maanden verschenen. Hoewel het aanbod aan kopij niet altijd 
even groot was, heeft de redactie er toch steeds weer een volwaardig product van weten te maken. 
De redactie bedankt dan ook alle leden die met hun enthousiaste verhalen en verslagen hebben 
bijgedragen aan het clubblad in 2016.  
 
De website en het clubblad zijn het uithangbord en visitekaartje van de vereniging, alle 
communicatie en informatie van en naar leden, partners, sponsoren en andere belanghebbenden en 
geïnteresseerden gaan via deze media. De website is vier jaar geleden geheel vernieuwd en behoeft 
inmiddels een upgrade naar een nieuwe versie van Joomla, het onderliggende content management 
systeem. Deze update was gepland eind 2016, maar zal nu in het eerste kwartaal van 2017 
uitgevoerd gaan worden.  
Ook met het clubblad zijn we serieuze stappen aan het zetten, echter om bij te blijven moeten we 
doorlopend vernieuwen en aanpassen waarbij IT een zeer prominenten plaats inneemt. 
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De enquête die eind 2016 onder de leden is gehouden heeft uitgewezen dat we met het clubblad en 
de website een ruime voldoende halen en beantwoorden aan de verwachtingen. Ook zijn er een 
aantal goede suggesties tot uitbreiding en verbetering aangereikt.  
 

Wijziging websitebeheer 2017 
In 2016 heeft de webcommissie Carina Genest mogen verwelkomen als opvolger van René Kreijveld, 
die gestopt was als lid van GM en derhalve ook als eerste webmaster van onze site. Carina heeft 
beroepsmatig ervaring als ontwikkelaar van websites en zou ons kunnen helpen bij de noodzakelijke 
upgrade van Joomla, het systeem waarop onze website is gebaseerd. Carina is aangeschoven bij de 
vergaderingen van de commissie en heeft, samen met onze tweede webmaster Herman Wester, een 
analyse uitgevoerd en een opzet gemaakt voor een plan van aanpak. Na de zomer 2016 moest Carina 
echter haar inspanningen voor onze website beëindigen, omdat het niet meer gecombineerd kon 
worden met haar eigen werk, waarvoor de hoeveelheid opdrachten was toegenomen.  
Na ampel beraad heeft de commissie besloten om niet op zoek gaan naar een vervanger voor Carina, 
maar om intern een wijziging van de bezetting toe te passen. René Uijthoven schuift in als 
webmaster en de commissie gaat op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor de functie van 
webeindredacteur. René blijft deze functie uitvoeren totdat er een vervanger is gevonden. Tevens is 
er in samenspraak met het bestuur besloten om de upgrade van Joomla tegen betaling door oud-
webmaster René Kreijveld uit te laten voeren en is het plan opgevat om de Joomla-kennis van 
Herman Wester en René Uijthoven op een hoger niveau te brengen, zodat zij het onderhoud van de 
website in de nieuwe situatie goed kunnen uitvoeren.  
 
De webcommissie spreekt haar dank en waardering aan Carina uit voor haar inspanningen in 2016. 

Samenstelling websitebeheer 2017 

Voorgaande brengt met zich mee dat het websitebeheer in 2017 als volgt ingevuld zal zijn. 
Technische beheer:  Herman Wester, René Uijthoven (webmasters) 
Inhoudelijk beheer: Paul van Bree, Arienne van de Pol (webeindredacteuren) 
 

Statistieken 
Tot slot volgen hier de statistieken van 2016.  

Bezoekers 

In 2016 zijn er 45.452 bezoeken geweest van 18.411 verschillende bezoekers.  
Gemiddeld kwamen er 3.788 bezoekers per maand, in 2015 was dat 4.398 (-13,88%). 
Zondag 31 januari was de drukste dag met bezoekers, namelijk 501 (Joe Mann Bosloop). 
Totaal zijn er 123.167 pagina's getoond. De gemiddelde bezoekduur was 2:18 minuten. 
 
Het bouncepercentage van de website is 47,12%. 
Het bouncepercentage is het percentage bezoeken van één pagina, oftewel bezoeken waarbij de 
bezoeker de site alweer verlaat op de pagina waarop de bezoeker is binnengekomen. Met deze 
statistiek kunnen we de bezoekkwaliteit meten. Een hoog bouncepercentage geeft meestal aan dat 
de instappagina's van de site niet relevant zijn voor uw bezoekers. Een bouncepercentage tussen de 
40 en 60% is over het algemeen normaal. Met ons percentage van 47,12% doen we het dus nog 
steeds goed, het is echter wel iets slechter dan in 2015. Toen hadden we een bouncepercentage van 
40,15%. 
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Artikelen 

 
In 2016 zijn 373 nieuwe artikelen geplaatst. Dat is gemiddeld 31 artikelen per maand en nagenoeg 
evenveel als in 2015 (32 artikelen per maand). 
 
De 10 meest populaire pagina’s/artikelen zijn: 
 

1. Homepage 
2. Foto's 
3. Uitslagen 
4. Evenementen 
5. Trainingsschema's 
6. Nieuws 
7. Sportaanbod 
8. Contact en route 
9. Trainingstijden 
10. Lidmaatschap 

 

Nieuwsbrieven 

In 2016 zijn 40 nieuwsbrieven verstuurd naar 25.844 e-mail ontvangers. 
(Tegen 52 nieuwsbrieven naar 28.665 e-mail ontvangers in 2015). 
 

Banners 

Van de advertenties op de website zijn de statistieken als volgt: 
 

Adverteerder Weergaven 

Runnersworld 2.115.244 

ReneKreijveld.nl 2.078.857 

Top International 760.852 

AKV Incassocontact 698.360 

Bestion 567.542 

Welzon 566.581 

Welvos 565.603 

Fried van de Laar 565.392 

Foudraine Optiek 565.278 

Biglin 564.829 

Martin's Healthshop 564.227 

Raaijmakers-Pulles 556.297 

Marius Notenshop 550.021 

Onze Clubwinkel 430.213 

Screenrun 365.614 

Adverteerder Weergaven 

Bos en Slegers 200.060 

Rabobank 198.858 

De Sporthal en Bij Verhoeven 197.983 

APK van Rijssel 83.242 

Bernd Kleuters 68.378 

Vervoort 45.976 

Empuls 40.931 

Xinglin 11.319 

Koren 9.770 

VDS 9.341 

Yoga Soul 9.325 

Decathlon 7.078 

NXT Fysio 5.999 

Bakker Bart 5.798 

SAB Best 1.770 

 
 

Tot slot 
In 2017 gaan wij met veel plezier door met het clubblad en de website. We hebben nog een aantal 
ideeën en verbeteringen op stapel staan, maar kijken ook uit naar jullie feedback, tips en suggesties. 
 
De webcommissie 


