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1. Algemeen. 
Publieke Relaties (Public Relations - PR), is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip 
tussen een organisatie en haar publieksgroepen. 
Daartoe wordt gebruikgemaakt van interne en externe communicatie om een bepaald publiek te 
informeren of te beïnvloeden met behulp van tekst, advertenties, publiciteit, promoties en speciale 
gebeurtenissen. Aan de andere kant heeft PR ook een signaalfunctie om trends en zaken uit de 
buitenwereld op te merken en ernaar te handelen. 
Het voornaamste doel van PR is het bestendigen of scheppen van een goed imago. 
De rol van internet is enorm gegroeid en het web geldt nu naast de bedrijfsbrochure als het 
belangrijkste medium. 
 
De verantwoordelijke PR zorgt in het algemeen voor: 
a. de externe communicatie van alle relevante beslissingen en gebeurtenissen. 
b. de externe promotie naar diverse doelgroepen zoals inwoners, media, ….  
c. Hij/zij: 

 verzamelt alle relevante info van vergaderingen, …  
 vertaalt deze info in duidelijk verstaanbare taal  
 onderhoudt contact met de plaatselijke pers 
 is verantwoordelijk voor het kenbaar maken van alle clubactiviteiten bij het publiek 

(leden, ouders, directe omgeving, infoborden gemeente, …)  
 laat informatie plaatsen op onze website over activiteiten en gebeurtenissen van de club. 

 
2. Specifiek. 

2.1 Externe communicatie  
 Publicatie in/op: 

o Gemeentelijke infobladen en communicatiemiddelen 
o Plaatselijke kranten en tijdschriften 
o Website 
o Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, …) 

 Vult de website van de Gymfed aan met onze activiteiten. 
 Onderhoud de contacten met de sponsors en scholen 
 Onderhoud de contacten met de sportdienst en andere gemeentelijke diensten na 

toestemming RvB. 
 Is continu op zoek naar nieuwe sponsors 

 
3. Uitvoering. 

Aanwezigheid op vergaderingen RvB is verplicht 
De PR kan zich laten bijstaan door personen die deeltaken uitvoeren  
Alle communicatiestukken zullen vooraf voorgelegd worden aan RvB. 

 


