Agenda punt 7
JAARVERSLAG 2019 VAN DE COMMUNICATIE-COMMISSIE
De communicatiecommissie van de vereniging bestond in 2019 uit:



Hans Hagmeijer
Gerrie Vermeer (vertegenwoordiging vanuit het bestuur)

De communicatiecommissie heeft in 2020 door de Corona een slapend jaar gekend. 2020 was het
jaar van vinger aan de pols houden , communiceren wat nodig was in tijden van Corona en de website
in orde maken voor volgend jaar.
Dat de verenigingsactiviteiten op een laag pitje stonden is, zoals elders in dit verslag te zien is- ook te
terug te zien in de statistieken van het websitebezoek. Dat ligt op een duidelijk lager niveau dan in
andere jaren.
Nieuwsbrieven
Er zijn in de periode van januari tot en met begin december 25 nieuwsbrieven, verstuurd. Deze geven
een mooi beeld van wat er speelde in het afgelopen jaar.
Tot nieuwsbrief nr. 6 van begin maart werden er nog activiteiten aangekondigd, zoals de Start2bike,
de wake-up training, de Freedom ride en de Omloop van Midden-Nederland. Kort daarna werden de
nieuwsbrieven gebruikt voor de afgelastingen en mededelingen over wat de Corona maatregelen voor
TTL betekenden.
Niettemin werden de nieuwsbrieven gemiddeld voor bijna 75% van de leden gelezen, toch een teken
van betrokkenheid bij de club, ook als er niet of veel minder gefietst kon worden.
Facebook
Wat geldt voor de website, geldt ook voor de facebookpagina van TTL. Ook hier restte niets anders
dan de vinger aan de pols houden.
Agenda applicatie
Om het fietsen in groepen aan te passen aan de Corona-maatregelen is, op initiatief van Albert
Jansen een agenda mogelijkheid ontwikkeld. Met behulp hiervan was het mogelijk afspraken te
maken om te fietsen in kleine groepjes. Het is de bedoeling, dat deze mogelijkheid beschikbaar zou
zijn, zolang dit nodig is in het kader van de Corona maatregelen. Na een start, waarin er bij een aantal
leden weerstand bestond tegen de agenda, is er frequent van de agenda gebruik gemaakt. Met name
was dit het geval bij de B-groep. Zodra het weer mogelijk wordt om in de gebruikelijke groepen te
fietsen wordt de agenda weer buiten gebruik gesteld.
Website
De website heeft dit jaar een andere vorm gekregen. Er is een nieuwe template aangeschaft, die meer
mogelijkheden biedt om op de homepagina meer informatie beschikbaar te maken voor een breder
publiek dan alleen de leden van TTL.
Het websitebezoek lag in 2020 op een niveau
van ongeveer 50% van dat van 2019. Dat is
onder meer het gevolg van het niet doorgaan
van een aantal evenementen in verband met de
Corona uitbraak. De terugloop in bezoek aan
de website was dan ook te verwachten.
In de periode januari tot en met november zijn
2611 bezoekers geteld en 13060 pagina
weergaven. De periode voor de Corona-crisis
en de periode van versoepelingen is duidelijk te
zien in de grafiek hierboven.
De website statistieken laten zien welke pagina’s er veel en welke weinig bezocht zijn.
De onderdelen van de website, die direct te maken hebben met fietsen of de jaarvergadering (de
downloads) zijn goed bezocht. De andere pagina’s zijn weinig tot zeer weinig bezocht.
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In de top tien staan de pagina’s over het toerprogramma, de clubritten, de routes, aanmelden en de
organisatie. Het merendeel van de pagina’s, waaronder de berichten, is minder dan tien keer bezocht.
Een nieuwe rubriek als “leden aan het woord”, is bijvoorbeeld in het geheel niet bezocht. Ook
nieuwsberichten behoren zeker niet tot de meest bezochte pagina’s van de website. Dit in
tegenstelling tot de nieuwsbrief, die goed gelezen wordt.
De statistieken zijn medebepalend voor de inhoud van de website voor volgend jaar. Die wordt
aangepast aan de belangstelling, die de leden hebben volgens de statistieken van dit jaar. De nadruk
komt te liggen op die pagina’s die direct te maken hebben met verenigingsactiviteiten.
Downloads
De downloadmogelijkheid op de website is goed gebruikt. Zo is de handleiding voor de agenda ten
behoeve van het fietsen in kleine groepen 148 keer gedownload en gemiddeld 80 leden hebben de
vergaderstukken gedownload.
De routes op de website zijn frequent gedownload. Om het beschikbaar stellen van de routes te
verbeteren is een routeboek nieuwe stijl ontwikkeld.
Nieuw routeboek
Juist omdat de pagina’s met fietsroutes goed bezocht worden, is in 2020 gestart met het aanpassen
van het routeboek. Alle routes worden gerangschikt in afstandscategorieën (0-75; 75 – 100; 100 – 125
en langer dan 125). In de loop der tijd zijn routes in verband met veranderingen in het wegennet soms
wat verouderd. Albert Jansen loopt de routes stuk voor stuk na. De routes zijn met ingang van het
seizoen 2021 direct vanuit de website te downloaden. Ze worden voorzien van een korte
routebeschrijving en ze kunnen vanuit de website direct bekeken worden op google maps.
Archief
Tijdens het verbouwen van de website werd duidelijk, dat er een groot fotoarchief aanwezig is met
veelal historisch TTL-materiaal, zoals de krantenknipsels uit de begintijd.
Een oproep in de nieuwsbrief om mee te helpen dit archief te ordenen, heeft echter jammer genoeg
geen reactie opgeleverd. Het archief wordt nu online bewaard tot leden zich melden om mee te helpen
het archief te ordenen.
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