
Jaarverslag  
Public Relations 2017 
 
 
 
 
 
 

De commissie Public Relations/Websitecommissie werd in 2017 bemand door Wouter Burgwal (Bestuurslid), Folbert 
Pijper en Ben van Oeveren (webmasters), Frank Bakker (social media), Peter Navarro (redactie pupillen en CD 
junioren/coördinator Statistiek) en Gert Beuving (redactie algemeen/vormgeving). Gerben Veen en Wilbert Van 
Ittersum hebben de PR-commissie in 2017 verlaten. Margit Govers heeft het team korte tijd versterkt, maar moest om 
studieredenen weer snel afhaken. 
 
Persberichten 
In 2017 werden 50 persberichten naar de lokale en regionale media gestuurd. Dat is een toename van 20% ten 
opzichte van 2016. De aantal persberichten over evenementen en over prestaties van Climax-atleten hielden elkaar in 
evenwicht. De persberichten werden ook allemaal door de commissie Public Relations op de website van EdeStad.nl 
en/of HoogenLaag.nl geplaatst. Ook was er regelmatig belangstelling van de lokale omroepzender EdeFM voor 
Climax en de lokale omroep zond ook weer verschillende filmreportages over Climax-evenementen uit. 
 
Nieuwsflitsen 
Het aantal nieuwsitems dat op de website werd gepubliceerd, is ook in 2017 weer gestegen. Er werden 160 
nieuwsflitsen op de website geplaatst en 7 columnartikelen. Dit betekent een toename van bijna 10%. Tevens werden 
er 5 vacatures geplaatst. 
 
Nieuwsbrieven 
In 2017 werden er weer 8 nieuwsbrieven naar Climax-leden, ouders van Climax-leden, vrijwilligers en sponsors werden 
gestuurd. Naast de zeven gebruikelijke nieuwsbrieven werd in maart een extra vrijwilligers nieuwsbrief verzonden. 
 
De acceptatieratio was nagenoeg 100%. De openratio (het percentage leden dat de nieuwsbrief daadwerkelijk 
opende) was gemiddeld 60%. Het leesratio (het percentage leden dat de nieuwsbrief ook heeft gelezen) was 
gemiddeld de 80%. Het klikratio (het percentage leden dat doorklikt op “Lees meer”) lijkt ietwat te zijn gedaald, maar 
dit jaar werden er voor het eerst ook artikelen geplaatst zonder koppeling naar een achterliggend item. Dit heeft 
uiteraard ook invloed op het klikratio. 
 
Social media 
In 2017 werden er door Frank Bakker 415 berichten op de Facebook-pagina van Climax geplaatst. Eind december 
2017 waren er 561 personen die onze Facebook-pagina “leuk” vinden, dat is een stijging van 22% ten opzichte van 
begin 2017. Er wordt af en toe een foto door iemand op Instagram (Climax Ede) geplaatst. 
 
Samenwerking met Omroep Ede 
In novemver heeft de PR Commissie een gesprek gehad met Omroep Ede. Omroep Ede wil in samenwerking met 
lokale sportverenigingen meer aandacht aan sport besteden en dan met name overdags. Climax is een vereniging die 
een sportieve bijdrage wil leveren aan de Edese gemeenschap en ziet in deze samenwerking de mogelijkheid om zich 
nadrukkelijker te presenteren. De PR Commissie zoekt sindsdien iemand die "de stem van Climax" wil worden, maar 
het tot op heden niemand gevonden. 


