De communicatiemiddelen van RCW
Groepsmail

Yahoogroep

Wat

Wie

Hoe

Groepsmail is gekoppeld aan het
ledenbestand en wordt gebruikt voor
berichten die bedoeld zijn voor alle
leden. Denk aan uitnodigingen voor de
ALV, loop op locatie, barbecue, RunBike-Run etc. Het zijn dus berichten die
voor alle leden van belang zijn.
Dit is een vrijblijvende mailinglist
waarvoor leden zich kunnen
aanmelden. Hoeft niet, mag.
De berichten betreffen vaak aankondigingen van wedstrijden of oproepjes
door leden om ook mee te doen aan
een bepaalde loop.

Gebruikers (de afzenders) van groepsmailberichten zijn de trainers, het bestuur en
leden van de runnerscommissie, de PR-commissie en de activiteitencommissie.
Gerard van Leeuwen verstuurt deze berichten
namens de club.

Ontvang je een groepsmail dan zie je in je mailbox:
RCW Woerden info@runnersclub.nl

Iedereen die zich heeft aangemeld kan een
bericht versturen naar deze groep. Je bereikt
dus niet iedereen maar alleen diegenen die
zich voor deze mailinglist hebben aangemeld.

Ontvang je een mail omdat je bent aangesloten bij
de Yahoogroep, dan zie in je mailbox:
rcwwoerden@yahoogroups.com namens (de naam
en het emailadres van de zender)
Aanmelden? Stuur een email naar:
rcwwoerden-subscribe@yahoogroups.com
Stel geen vragen in dit bericht. Deze berichten
worden automatisch gegenereerd. Je bent pas
aangemeld als je je aanmelding hebt bevestigd.
Afmelden? Stuur een email naar:
rcwwoerden-unsubscribe@yahoogroups.com
Stel geen vragen in dit bericht. Deze berichten
worden automatisch gegenereerd.
Bericht sturen?
rcwwoerden@yahoogroups.com
Je kunt alleen berichten sturen naar de mailinglijst
als je lid bent van de lijst.
Bericht sturen aan beheerder?
rcwwoerden-owner@yahoogroups.com
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Facebook
besloten
groep
Facebook
openbaar
Mailen via de
ledenlijst

Op Facebook is een besloten groep
opgezet: Runnersclubwoerden-RCW
Net als de Yahoogroep is dit een
vrijblijvend medium.
Om ook de buitenwereld te laten
meegenieten van alle mooie
activiteiten van onze club, is er een
openbare/zakelijke Facebookpagina.
De mogelijkheid bestaat om per e-mail
contact te zoeken met een van de
andere leden van RCW.

E-mail

Voor externe promotie van de
activiteiten van RCW.
E-mailadressen rechtstreeks gericht
aan functionarissen of commissies
binnen RCW.

Erseeweetje

Het digitale clubblad.

Website

Voor zowel leden als niet-leden bron
van informatie. Onder NIEUWS staat
het laatste nieuws. Niet-leden vinden
er algemene informatie over de club
en over de aanmeldprocedure.

Twitter

Iedereen die bij deze Facebookpagina is
aangesloten, kan hier berichten of foto’s
plaatsen. Je bereikt niet iedereen maar alleen
diegenen die bij de groep zijn aangesloten.
De buitenwereld. Fijn als alle leden deze
pagina en de hierop geposte berichten deelt
of liket.

Lid worden kan via Facebook, bij Michel Goedhart of
een van de andere RCW’ers die reeds zijn
aangesloten bij deze groep.

Leden kunnen een-op-een mailen met andere
leden. Om privacy redenen vind je hier geen emailadressen. Wanneer de geadresseerde
jouw mail beantwoordt, verschijnt zijn/haar emailadres vanzelfsprekend wel.
Iedereen.

Zorg ervoor dat je ingelogd bent op de website van
RCW. Ga vervolgens naar ‘Ledenlijst’. Zoek de
betreffende persoon op naam of foto en stuur een
mail.

voorzitter@runnersclub.nl
secretaris@runnersclub.nl
penningmeester@runnersclub.nl
ledenadministratie@runnersclub.nl
actcom@runnersclub.nl
runnerscommissie@runnersclub.nl
PRcommissie@runnersclub.nl
webmaster@runnersclub.nl
De PR-commissie maakt het Erseeweetje,
daarbij gevoed door verhalen van, door of
over leden, bestuur en commissies.
Leden kunnen inloggen (onder menuknop ‘De
Club’ kiezen voor ‘Mijn Runnersclub Woerden’
en de ledenlijst raadplegen. Ook interne
informatie als stukken van en over de ALV
zitten achter de inlog en zijn alleen voor leden
benaderbaar.

Via deze e-mailadressen kun je berichten versturen
naar functionarissen en commissies als je niet
precies weet welk lid de functie vervult of de
commissie vertegenwoordigt.

Vink aan ‘Vind ik leuk’ en je ziet alle berichten
voorbij komen.

https://twitter.com/RCWoerden kun je volgen

Elke 6 weken verschijnt er een Erseeweetje in je
mailbox.
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ALV

Nieuwjaarsreceptie

Algemene Ledenvergadering wordt
Het bestuur nodigt alle leden voor deze
eens per jaar (meestal in maart)
vergadering uit.
gehouden en praat de leden bij over de
(financiële) stand van zaken van de
club.
Kort na 1 januari organiseert RCW de
Voor leden.
nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw.

De ALV vindt plaats in het clubhuis.

De clubkampioenen (winnaars van de
Linschotenloop) worden gehuldigd en vrijwilligers
die zich het afgelopen jaar voor de club hebben
ingezet, worden in het zonnetje gezet.
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