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JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2021 
 
Onder PR en Activiteiten vallen de volgende zaken: 

• interne- en externe presentatie van de vereniging middels website, social media, toernooien, etc, 

• binnenhalen van financiën (sponsoring, advertenties en (worsten)actie), 

• werven en behouden van leden en het verzorgen van activiteiten.  
Deze werkzaamheden worden door een aantal commissies en/of personen uitgevoerd.  
 
 
1. Interne/externe presentatie media 
De doelstelling is om de voor Tornax belangrijke zaken in het weekblad “Achterhoek Nieuws”, op de 
website te publiceren en via social media te verspreiden, waardoor we een positieve uitstraling in 
Ruurlo bereiken. De wijze van communiceren van besluiten en activiteiten is een vast onderdeel op 
de agenda van bestuursvergadering geworden. 

 

Jaarplan 2021: interne/externe presentatie media 
 

Aandachtspunten 2022 

1.1 PR krant/AN/bord : bestuur 
Eenieder die een activiteit organiseert levert een 
artikel voor AN, FB en website aan.  

 
Bestuur, act.cie, TC, alle leden 

1.2 Website  : Aad Beijk, Karin Bonsel 
In 2021 is de nieuwe website live gegaan.  

Actueel houden en teampagina’s vullen 

1.3 Facebook  : Luuk Rouwhorst, Karin Bonsel 
 

 

1.4 Nieuwsbrief : Bestuur 
4 tot 5x per jaar leden informeren over activiteiten, 
belangrijk nieuws en ontwikkelingen binnen de 
vereniging. 

Ontvangst en opens nieuwsbrief aan 
leden verhogen.  

 
 
 
2. Binnenhalen financiën  

In 2021: € 5831,00,--, dit is 24% van de totale begroting. In 2020 was dit: € 8727,-- (21%). 
 

Jaarplan 2021: binnenhalen financiën 
 

Aandachtspunten 2022 

2.1 Sponsoropbrengst/ shirtsponsoring: € 1513,00 • Nieuw sponsorbeleid 

• Leden informeren over het beleid. 

• Sponsorcoördinator zoeken 

• Binnenhalen nieuwe sponsoren 

2.2 Advertenties 
In 2021 zijn geen advertenties in rekening gebracht, 
vanwege corona.  

o 2022: dames 4 en 5 
o 2023: heren recreanten en heren 1 

• In 2021/2022 weer facturen naar 
adverteerders sturen. 

• Teams mee laten helpen bij ophalen 
advertenties. 

 

2.3 Subsidies: € 1636,00 
 

• Structureel aandacht voor fondsen.  
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2.4 Overige acties: worstenactie, GCA, Zwarte Cross: € 
1336,00 
 

• Tappen vv Ruurlo, Zwarte Cross, 
Kluswijs actie, GCA  

• Actie deur tot deur i.s.m. heren 1 
evalueren.  

 
 
 
3. Ledenwerving/ledenbehoud/vrijwilligersbeleid/samenwerken 
Tornax wil een vereniging zijn waar het plezierig volleyballen is, waardoor leden zich thuis blijven 
voelen bij onze vereniging. Tornax is een vereniging voor haar leden, door haar leden. 
 

Jaarplan 2021: ledenwerving/ ledenbehoud/ 
vrijwilligersbeleid 

Aandachtspunten 2022 

3.1 De activiteiten gericht op ledenwerving zijn 
structureel onderdeel van het jaarplan jeugd 
(schoolsportdag, kies je sport, nationale sportweek, 
sportintro en schoolvolleybaltoernooi) en levert 
ieder jaar veel instroom aan mini-leden op. 

• Jeugdplan in blijven zetten 

• Doorstroom verzorgen vanuit Heel 
Ruurlo Beweegt 

 

3.2 In 2021 is via Facebook een ledenwervingsactie 
opgezet voor met name recreanten en mini-, 
jeugdleden.  

• Social media blijven inzetten 

• Zichtbaar laten zijn dat we actief 
zijn. 

3.3. Herenlijn volleybal bewaken in combinatie met 
convenant verenigingen en Nevobo om de heren 
leden te behouden. 

• Dit blijft een aandachtspunt voor de 
TC 

3.4. Activiteiten als oliebollentoernooi, eindtoernooi 
blijven inzetten.  

 

3.5. Beachvolleybaltoernooi 
 

• Interesse in 2022 

3.6. Koesteren van onze vrijwilligers  
 

• Kaderavond/middag 

• Kleinere taken 

3.7. Onderzoeken samenwerking met 
binnensportverenigingen vanuit OMNI gedachte en 
aanbod op doelgroepenniveau (Heel Ruurlo 
Beweegt) 

• Heel Ruurlo Beweegt doorbouwen 
in 2022 

• Onderzoeken samenwerking in 2022 
opstarten 

3.8. Organisatie 50 + 1 jarig jubileum is door Corona niet 
doorgegaan. 

• Verplaatsen naar 2025 

3.9. Vrijwilligers actief benaderen voor vacatures:  

• sponsorcoördinator  

• GCA,  

• voorzitter  

• secretaris 

• TC  

• en trainers 

• Allen 
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