
 

 

Via deze nieuwsbrief wensen wij een weinig uitleg te verschaffen van hoe 

we onze communicatiestructuur binnen Vlaams-Brabant wensen op te 

zetten en uit te rollen. 

            

            

            

            

Communicatie: 

Via de nieuwsbrieven is er een rechtstreekse communicatie met de 

maatschappijen en haar liefhebbers mogelijk. 

Contact: 

Via deze nieuwsbrieven wordt er aan de maatschappijen en de liefhebbers 

een hand aangereikt om ook zelf contact te kunnen maken met het bestuur 

van haar PE Vlaams-Brabant en dat via onze secretaris Tina Van Bockstaele. 

Centralisatie: 

We streven naar een centralisatie van alle input afkomstig van de 

maatschappijen en liefhebbers en dat via onze secretaris Tina Van 

Bockstale. Tina zorgt ervoor dat de gestelde vra(a)g(en) bij het ganse 

bestuur terecht komt zodat ook het volledige bestuur op de hoogte is van 

wat er reilt en zeilt binnen haar PE Vlaams-Brabant. Zij is bereikbaar via 

email (vanbockstaele.t@kbdb.be) en/of  telefoon (02/7916746).  

 

Contract: 

Door het versturen van een vraag of voorstel via onze secretaris Tina Van 

Bockstaele tav het bestuur van PE Vlaams-Brabant, wordt er automatisch 

een contract opgezet. Dit contract houdt in dat de verzender steeds een 

antwoord op zijn vraag of voorstel mag en moet verwachten! We nemen als 

gezonde tijdsmarge 14 dagen voor een antwoord omdat de PE om de 14 
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dagen een vergadering op de kalender heeft staan waarop de vragen en/of 

voorstellen worden behandeld.. 

 

Constructief: 

Door deze manier van werken aan te wenden hopen we om een zo 

constructief mogelijke wisselwerking op te zetten waarbij vertrouwen en 

wederzijds respect een vooraanstaande rol moeten kunnen spelen. 

 

 

 

 

 

 

Het was ons snel duidelijk dat er enerzijds een groot gemis was aan voeling 

bij de leiding met de basis waarbij we de basis kunnen omschrijven als 

zijnde de maatschappijen en haar liefhebbers. Anderzijds was er ook zeer 

zeker een groot gemis aan een broodnodige informatiestroom van de leiding 

naar de maatschappijen en haar liefhebbers toe.  

Teneinde dit gemis om te buigen naar een goede samenwerking en dat in 

een tweerichtingsverkeer, werden de nieuwsbrieven in het leven geroepen. 

Echter kunnen deze nieuwsbrieven slechts ten volle hun efficiëntie behalen 

als we er allen samen voor gaan! Het is daarom ook noodzakelijk dat er iets 

meer uitleg wordt verschaft aangaande de uitrol van de “Nieuwsbrieven” 

naar de basis toe. 

De flow welke we voor ogen hebben om deze nieuwsbrieven bij het gros 

van onze liefhebbers te krijgen kan zich via het volgende stappenplan 

worden uitgelegd: 

 Het Bestuur van Vlaams-Brabant maakt een (nieuwe) nieuwsbrief 

op. 

 Deze nieuwsbrief wordt doorgestuurd naar webmaster Eric Dubois 

van de KBDB, welke hem online zet op de KBDB website onder 

/Vlaams-Brabant/Nieuwsbrieven. Hieronder staan ook de vorige 

reeds verschenen nieuwsbrieven gearchiveerd!  

https://www.kbdb.be/nl/uit-de-pe-spe-5/vlaams-brabant/vlaams-

brabant-informatiebrochure 

 

Doelstelling en verwachtingen aangaande de 

nieuwsbrieven! 
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Deze actie is ook geldig en terug te vinden voor de nieuwsbrieven van 

de andere PE’s/SPE’s zodat we transparant gaan functioneren en dat 

ook over alle andere PE’s/SPE’s heen! 

 Simultaan wordt de nieuwsbrief ook doorgestuurd naar ALLE email 

verantwoordelijken van iedere club van Vlaams-Brabant. 

 Iedere club drukt “1” exemplaar van de nieuwsbrief af (of meer = 

vrijblijvend) om hem op te hangen in de maatschappij. Deze afdruk 

is bedoelt om alle liefhebbers welke NIET beschikken over een 

computer/internet, eveneens in kennis te stellen van de nieuwsbrief. 

 Daarnaast wordt er ook gevraagd aan de email verantwoordelijke 

van ieder club, om de nieuwsbrief door te sturen naar AL hun leden 

welke beschikken over een email adres. Deze aanpak ziet zijn 

ontstaan omdat er slechts een beperkt aantal liefhebbers een email 

adres hebben opgegeven op hun hoklijst. Als we ons focussen tot 

slechts de email adressen welke zijn doorgegeven via de hoklijsten, 

missen we een groot gedeelte van onze liefhebbers. De 

maatschappijen beschikken echter over al de email adressen van de 

liefhebbers die bij hen spelen omdat zij hen wekelijks de uitslagen 

van de wedstrijden doorsturen. Door deze aanpak wordt de privacy 

van de liefhebbers gerespecteerd van hen die geen email adres 

hebben opgegeven via  hun hoklijst en krijgen ze toch allen een 

nieuwsbrief in de mailbox via toedoen van de email 

verantwoordelijke van hun club. Ook aanzien wij deze manier van 

doorgeefluik als een degelijke samenwerking tussen het bestuur van 

PE Vlaams-Brabant en haar clubs, en dat ten dienste van AL haar 

aangesloten liefhebbers! 

 

SAMEN STERKER EN EENDRACHT MAAKT MACHT! 
 

Het is door een goede samenwerking op te zetten tussen het bestuur van 

Vlaams-Brabant en haar maatschappijen dat we er kunnen in slagen om AL 

onze Vlaams-Brabantse liefhebbers van de nodige informatie te voorzien 

waar ze zonder enig onderscheid, allen recht op hebben. 

Het bestuur van Vlaams-Brabant hoopt dat door het opzetten van deze 

informatiebrug naar de liefhebbers via de maatschappijen, dat er ook een 

omgekeerde informatiestroom kan worden opgezet van de liefhebbers en/of 

maatschappijen, naar de leiding toe. Door open te kunnen en willen 

communiceren met elkaar kunnen we problemen in kaart brengen en 

daaruit volgend ook aanpakken. Een dokter kan toch maar pas zijn patiënt 

correct behandelen als deze laatste vertrouwen heeft in hem en hem 

hierdoor ook een degelijke en gedetailleerde omschrijving wil geven van  

zijn klachten. Of niet soms? 

 



Het Bestuur van Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 

 

 

 

 

 

 

 

 


