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Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

 

Secretariaat: A. Versleijen Dentjesweg 49 5961 RN Horst     

 Email algemeen:    info@svoxalis.nl   website: www.svoxalis.nl 

 

 
Horst aan de Maas, augustus 2017 

 

Communicatieplan SV Oxalis 
 

1. Situatieschets 
 
Het marketingcommunicatieplan geeft het antwoord op de vraag hoe SV Oxalis het beste gepositioneerd 
kan worden in de gemeente Horst a/d Maas met als doel de bekendheid van de vereniging te vergroten bij 
huidige en potentiele leden en sponsoren/bedrijfsleven, zodat zij behouden blijven en/of aangetrokken 
worden. 
 
SV Oxalis, opgericht op 1 juli 2014, is ontstaan uit een fusie van de bestaande korfbalverenigingen Erica uit 
America, ODOS uit Hegelsom, Vonckel Girls uit Meterik en Wittenhorst uit Horst. Deze vier verenigingen, 
die allen uit jarenlange ervaring kunnen putten, hebben met vooruitziende blik hun krachten gebundeld in 
de nieuwe vereniging SV Oxalis.  
 
Oxalis is de Latijnse naam voor de plant Klaverzuring, met bladeren die in drie tot tien blaadjes gegroepeerd 
zijn, in een krans met alle bladen even groot. Het staat symbool voor het meervoudige maar toch samen 
één zijn.  
 
SV Oxalis is aangesloten bij het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond). SV Oxalis kent een 
verenigingstenue dat bestaat uit een paars shirt met zwarte rok en zwarte hoge sokken. Bij SV Oxalis zijn de 
leden verdeeld over diverse teams variërend van senioren, recreanten, midweek tot A-B-C-D-E-F-jeugd en 
Kangoeroes. Bij Oxalis kun je terecht voor recreatief spel, maar er zijn ook een aantal prestatieteams. De 
wedstrijden worden voornamelijk gespeeld in Limburg en Noord-Brabant en af en toe Gelderland. 
Daarnaast zijn er ook buiten de lijnen diverse activiteiten voor jong en oud zoals een Sinterklaasavond en 
vriendentoernooi. Oxalis is een betrokken sportvereniging met ruimte voor prestatie en recreatie.  
 
In de zomer en lente spelen we op het veld. In de herfst en winter spelen we in de sporthal. Plezier staat 
voorop bij Oxalis. Maar goed korfballen en samen met elkaar een prestatie neerzetten is net zo belangrijk, 
want dat geeft weer meer spelvreugde. Kortom SV Oxalis is binnen de gemeente Horst aan de Maas een 
jonge, ambitieuze vereniging waar sport en spel samengaan, zowel op recreatief als wedstrijdniveau. 
 
Er zijn veel verschillende factoren die een rol spelen bij de keuze van leden en bedrijfsleven om te kiezen 
voor SV Oxalis. Het heeft te maken met de locatie en centrale ligging van de vereniging, concurrentie door 
andere sporten en verenigingen, met het korfbalniveau dat gespeeld wordt maar vooral met de identiteit, 
de cultuur en uitstraling van de vereniging. 
 
Omdat SV Oxalis een jonge vereniging is, is het belangrijk om de vereniging goed te positioneren in de regio 
Horst aan de Maas.  
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1.1 Aanbevelingen 
 
Dit betekent dat SV Oxalis bij het vermarkten van de vereniging: 

• een duidelijk profiel en identiteit (missie/visie) moet opstellen;  

• de bekendheid van de korfbalsport moet vergroten; 

• de bekendheid van SV Oxalis binnen de gemeente Horst aan de Maas moet vergroten; 

• de verschillende korfbalvormen voor alle leeftijden: Kangoeroes (spelenderwijs balgevoel 
ontwikkelen), breedte- en wedstrijdkorfbal moet benadrukken;  

• de mogelijkheden voor prestatie en recreatie moet benadrukken. Ook buiten de lijnen worden 
activiteiten georganiseerd. 

• de samenwerking tussen verschillende partijen moet benadrukken; 

• de samenwerking moet benadrukken die verder reikt dan de grenzen van de dorpen.  

• De infrastructuur; centrale ligging, accommodatie etc. moet benadrukken. 

• een actief beleid moet voeren richting (potentiele) leden en bedrijfsleven.  
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2. Doelgroepen 
 
Intern: 
- Leden, ouders, trainers/coaches, vrijwilligers 
 
Extern: 
- Potentiële leden 
- (Potentiële) sponsoren / bedrijfsleven 
- Bewoners Horst a/d Maas, in het bijzonder America, Hegelsom, Meterik, Horst 
- Verenigingsleven Horst a/d Maas, in het bijzonder America, Hegelsom, Meterik, Horst 
- Partnerverenigingen Hegelsom, Horst, Meterik, America 
- Gemeente Horst a/d Maas 
- Pers (Reindonk, Hallo etc.) 
- KNKV 
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3. Doelstellingen 
 
SV Oxalis op een positieve manier op de kaart zetten in de gemeente Horst a/d Maas met als doel de 
bekendheid van de vereniging te vergroten bij huidige en potentiële leden en sponsoren/bedrijfsleven 
zodat zij behouden blijven en/of aangetrokken worden. 
 
3.1 Subdoelstellingen 

 
Intern 
Kennis 
- De interne doelgroepen worden regelmatig geïnformeerd over de vereniging, de competitie en 
activiteiten die gaande zijn.  
Houding 
 - Het vergroten van een positieve houding en vertrouwen t.a.v. SV Oxalis bij de interne doelgroepen. 
Gedrag 
- De interne doelgroepen verlenen medewerking aan kaderbezetting en/of activiteiten van de vereniging. 
- De interne doelgroepen communiceren op een juiste manier over SV Oxalis met de huidige en potentiële 
leden, familie, vrienden, het bedrijfsleven, (partner)verenigingen, gemeente Horst a/d Maas. 

 
Extern  
Kennis 
- De potentiële leden, sponsoren, verenigingen, bewoners Horst a/d Maas, gemeente, KNKV en regionale 
pers worden regelmatig geïnformeerd over de activiteiten die gaande zijn binnen SV Oxalis. 
- Het creëren van naamsbekendheid van SV Oxalis bij de huidige en potentiële leden, sponsoren, 
verenigingen, bewoners Horst a/d Maas, gemeente, KNKV en regionale pers. Zij moeten op de hoogte zijn 
van de missie en visie van SV Oxalis. 
- Het vergroten van de kennis over SV Oxalis door het benadrukken van de identiteit en unieke kenmerken 
van SV Oxalis bij de huidige en potentiële leden, sponsoren, verenigingen, bewoners Horst a/d Maas, 
gemeente, KNKV en regionale pers. 
Houding 
- Het versterken van een positieve houding en vertrouwen t.a.v. SV Oxalis bij de huidige en potentiële 
leden, sponsoren, verenigingen, bewoners Horst a/d Maas, gemeente, KNKV en regionale pers. 
- Interesse opwekken en voorkeur creëren voor SV Oxalis bij potentiële leden, sponsoren en gemeente in 
Horst a/d Maas. 
Gedrag 
- De regionale pers zorgt voor regelmatige berichtgeving over SV Oxalis. 
- Potentiële leden en sponsoren in Horst a/d Maas treden in contact met SV Oxalis over mogelijk 
lidmaatschap of sponsoring.  
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4. Boodschap 
 
Missie 
SV Oxalis biedt sport, spel en beweging voor jong en oud. Daar wil je bij horen! 
 
Visie 
We bieden korfbal gerelateerde activiteiten voor alle leeftijden. We zijn een ontmoetingsplek voor 
iedereen die zich betrokken voelt bij onze vereniging. Ontwikkeling & innovatie, transparantie, groei, 
sportiviteit & respect staan centraal. We zijn maatschappelijk betrokken en hebben een positieve 
uitstraling die verder reikt dan de grenzen van de dorpen.  
Binnen de teams beoefenen we de sport op het hoogst haalbare niveau. We waarborgen een doorgaande 
lijn in onze gehele vereniging en we voeren een financieel gezond, toekomstbestendig beleid. 
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5. Communicatiemiddelen 
 
Intern 

Communicatiemiddel Doelgroep(en) Tijd Frequentie 

Bestuursvergadering 
 

Bestuur 2 uur  1x per maand 

Beleidsvergadering Bestuur 2,5 tot 3 uur 4x per jaar op 
zaterdagochtend 

Algemene ledenvergadering Leden, ouders, 
trainers/coaches, 
vrijwilligers 

1,5 uur 1x per jaar 

Kadervergadering 
 

Trainers/coaches 1 tot 1,5 uur 4x per jaar 

Nieuwsbrief Leden, ouders, 
trainers/coaches, 
vrijwilligers 

8 uur schrijven / 
opmaak 

1x per 6 weken 

Website Leden, ouders, 
trainers/coaches, 
vrijwilligers 

Permanent 
beschikbaar.  
1x per week wordt 
site geüpdatet. 

Informatie 24 uur per 
dag, zeven dagen per 
week te lezen.  

Facebook Leden, ouders, 
trainers/coaches, 
vrijwilligers 

Permanent 
beschikbaar.  
Minimaal 1x per 
week 1 item 
plaatsen 

Informatie 24 uur per 
dag, zeven dagen per 
week te lezen. 

Twitter Leden, ouders, 
trainers/coaches, 
vrijwilligers 

Permanent 
beschikbaar.  
Minimaal 1x per 
week 1 item 
plaatsen 

Informatie 24 uur per 
dag, zeven dagen per 
week te lezen. 

Infoboekje (wordt in 
toekomst nog gemaakt) 

Leden, ouders, 
trainers/coaches, 
vrijwilligers 

(nader te bepalen) 
wordt jaarlijks 
geüpdatet 

1x per jaar 

Welkomst-/introductiebrief 
nieuwe leden 

Leden, ouders (nader te bepalen)  Eenmalig bij 
lidmaatschap 

Kerstkaart Trainers/coaches, 
vrijwilligers  

- 1x per jaar 

Vrijwilliger in ’t zonnetje dag Trainers/coaches, 
vrijwilligers 

2 uur 1x per 2 jaar 

Vrijwilliger in ’t zonnetje 
attentie 

Trainers/coaches, 
vrijwilligers 

- 1x per jaar 
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Extern 

Communicatiemiddel Doelgroep(en) Tijd Frequentie 

Website Potentiële leden, 
sponsoren, 
(partner)verenigingen, 
bewoners Horst a/d 
Maas, gemeente, KNKV 
en regionale pers 

Permanent 
beschikbaar.  
1x per week 
wordt site 
geüpdatet. 

Informatie 24 uur per 
dag, zeven dagen per 
week te lezen.  

Facebook Potentiële leden, 
sponsoren, 
(partner)verenigingen, 
bewoners Horst a/d 
Maas, gemeente, KNKV 
en regionale pers 

Permanent 
beschikbaar.  
Minimaal 1x per 
week 1 item 
plaatsen 

Informatie 24 uur per 
dag, zeven dagen per 
week te lezen. 

Twitter Potentiële leden, 
sponsoren, 
(partner)verenigingen, 
bewoners Horst a/d 
Maas, gemeente, KNKV 
en regionale pers 

Permanent 
beschikbaar.  
Minimaal 1x per 
week 1 item 
plaatsen 

Informatie 24 uur per 
dag, zeven dagen per 
week te lezen. 

Persberichten Regionale pers (Hallo, 
Reindonk etc.), huidige 
en potentiële leden, 
bedrijfsleven, 
bewoners Horst a/d 
Maas, verenigingsleven 

30 minuten per 
persbericht 
schrijven / 
opmaak 

Wekelijks op zondag 
versturen 

Copy / Artikelen in 
dorpskrantjes 

Dorpskrantjes Meterik, 
Hegelsom, America, 
Horst, huidige en 
potentiële leden, 
bedrijfsleven, 
bewoners Horst a/d 
Maas, verenigingsleven 

1 uur schrijven / 
opmaak 

Wekelijks op zondag 
versturen 

Informatiemap / sponsorplan 
voor nieuwe sponsoren 

(Potentiële) sponsoren - Op aanvraag bij 
potentiële sponsor 

Sponsordag incl. 
Sponsorfoto’s 

Huidige sponsoren 3-4 uur 1x per jaar 

Flyer Ledenwerving Potentiële leden, 
ouders 

1-2 uur schrijven 
/ opmaak 

Na behoefte 

Kerstkaart Sponsoren en 
partnerverenigingen 

- 1x per jaar 

Activiteit Ledenwerving zoals 
schoolkorfbal / Koningsspelen 
/ vriendentoernooi / 
KangoeroeKlup* / 
vriendinnentraining*  

Potentiële leden, 
ouders 

1-6 uur 1x per jaar 
*4x per jaar 
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6. Huisstijl 
 
SV Oxalis heeft een eigen huisstijl en logo ontwikkeld.  
Voor alle documenten wordt het briefhoofd incl. logo gebruikt. 
Het lettertype in alle communicatiemiddelen is Calibri 11. 
Ook is een handtekening ontwikkeld als onderschrift in e-mails. 
 
Zie bijlage 1 voor het briefhoofd p.9 
Zie bijlage 2 voor de handtekening p.10-12 
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Bijlage 2: Handtekening 
 
Marieke van Asten 
Voorzitter SV Oxalis 
www.svoxalis.nl 

 
Volg ons ook op Facebook en/of Twitter 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Anja Versleijen - Holtermans 
Secretariaat SV Oxalis 
www.svoxalis.nl 

 
Volg ons ook op Facebook en/of Twitter 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Yvonne Swinkels 
Penningmeester SV Oxalis 
www.svoxalis.nl 

 
Volg ons ook op Facebook en/of Twitter 
 

www.svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://www.facebook.com/OxalisHorst
https://twitter.com/SVOxalis
www.svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://www.facebook.com/OxalisHorst
https://twitter.com/SVOxalis
www.svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://www.facebook.com/OxalisHorst
https://twitter.com/SVOxalis


 
 

 
11 

Karien Cleven 
Bestuurslid PR & Communicatie SV Oxalis 
www.svoxalis.nl 

 
Volg ons ook op Facebook en/of Twitter 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Annemie Cleven 
Bestuurslid Facilitaire Zaken SV Oxalis 
www.svoxalis.nl 

 
Volg ons ook op Facebook en/of Twitter 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Berdien van Helden 
Bestuurslid Technische Zaken SV Oxalis 
www.svoxalis.nl 

 
Volg ons ook op Facebook en/of Twitter 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Bianca van den Munckhof 
Bestuurslid Werving & Behoud SV Oxalis 
www.svoxalis.nl 

 
Volg ons ook op Facebook en/of Twitter 

www.svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://www.facebook.com/OxalisHorst
https://twitter.com/SVOxalis
www.svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://www.facebook.com/OxalisHorst
https://twitter.com/SVOxalis
www.svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://www.facebook.com/OxalisHorst
https://twitter.com/SVOxalis
www.svoxalis.nl
http://www.svoxalis.nl/
https://www.facebook.com/OxalisHorst
https://twitter.com/SVOxalis
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Lettertype 
Calibri 11 
 
Hoe instellen op Hotmail? 
Optie 1: 
Je kunt er voor kiezen de handtekening voor vast aan te maken zodat deze automatisch onder elk bericht 
wordt gezet. Let op: bij berichten die je niet vanuit Oxalis stuurt, moet je de handtekening dan wel 
selecteren en knippen/verwijderen. 
Ga naar: 
Instellingen (tandwiel) > opties > Email schrijven > opmaak, lettertype, handtekening > persoonlijke 
handtekening > Typ de tekst. 
> Maak hyperlinks aan: selecteer de tekst van website/Facebook/Twitter > ga naar hyperlink invoegen 
(CTRL+K) > typ de link en klik op opslaan > als alle links er in staan klik op opslaan handtekening. 
>> Ons logo kun je helaas niet hier er in plakken. Dit moet je telkens handmatig doen als je de mail typt.  Ga 
dan met de cursor tussen de twee regels staan waar het logo tussen moet  > klik op invoegen bijlage > kies 
afbeeldingen inline > selecteer het logo > verklein logo naar 25% door op logo te gaan staan. 
> Je handtekening is klaar. 
 
Optie 2: 
Wil je de handtekening niet voor vast onder de mail zetten, dan moet je deze telkens handmatig onder elk 
bericht plakken. Dit werkt eigenlijk hetzelfde zoals hierboven. 
Ga naar: 
> Nieuw > Typ de tekst > maak hyperlinks aan: selecteer de tekst van website/Facebook/Twitter > ga naar 
hyperlink invoegen (CTRL+K) > typ de link en klik op opslaan > voeg logo in (ga tussen de twee regels staan 
waar logo tussen moet) via Invoegen bijlage > kies afbeeldingen inline > selecteer het logo > verklein logo 
naar 25% door op logo te gaan staan. 
> Je handtekening is klaar. 
Zie ook:  
http://computertotaal.nl/apps-software/handtekening-instellen-op-outlook-com-
62685#71y8jeltS4fQxxYJ.97 
 
Hoe instellen in Outlook? 
Voor degenen die willen weten hoe dit moet, zie deze links:  
https://www.argeweb.nl/kb/article/handtekening-instellen-met-outlook-2013-502.html 
 
https://support.office.com/nl-nl/article/Een-handtekening-toevoegen-aan-berichten-die-u-verzendt-
0a81de87-0e98-4fc2-b724-bc2bec7a39ae?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL 
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https://support.office.com/nl-nl/article/Een-handtekening-toevoegen-aan-berichten-die-u-verzendt-0a81de87-0e98-4fc2-b724-bc2bec7a39ae?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL
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