WEDEROM OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR SOCIAL MEDIA
In eerdere Nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden is aangegeven dat dit jaar actief wordt
gestart met het communicatiekanaal Sociale media. Te beginnen met Twitter en Facebook. De
werkgroep Sociale media staat aan de vooravond om met dit medium te starten. Gezien de
doelstelling van de Koepel Gepensioneerden in 2022 op het gebied van de communicatie via Sociale
media doet het bestuur wederom een oproep voor vrijwilligers voor de werkgroep sociale media, die
bereid zijn de actualiteit te volgen en korte berichtjes te maken voor de sociale media. Dat laatste
met behulp van deskundigen binnen het bestuur en commissies.
Doelstelling van het Social Mediaplan
Het bestuur van de Koepel Gepensioneerden wil graag aan de slag om haar naamsbekendheid te
vergroten en om sterker te zijn op Social media, om zich beter te profileren en serieus genomen te
worden als woordvoerder en lobbyist.
De Koepel Gepensioneerden wil actualiteiten oppakken en op gebeurtenissen/uitspraken van o.a.
politici/politieke partijen reageren.
De doelgroep daarvoor is vooral de eigen achterban, en andere spelers met als onderwerp die
relevant zijn voor Senioren, de journalisten en politici, politiek partijen, maar ook de kranten en
talkshows.
Doelstelling werkgroep “ Social Media” 2021
Samen met de communicatie commissie succesvol invulling geven aan het bereiken van de
doelstelling van het Social Mediaplan in 2021 met ondersteuning van een professioneel
communicatie-/trainingsbureau op basis van een door de werkgroep Social Media en communicatie
commissie vastgestelde blauwdruk.
Algemene informatie Koepel Gepensioneerden
Dé grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare
deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn
ruim 80 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties en FASv. De Koepel
Gepensioneerden behartigt indirect de belangen van 3 miljoen gepensioneerden.
Nadere informatie kan worden verkregen bij Jaap van der Spek, voorzitter communicatie commissie,
jaapvdspek@planet.nl, telefoon 06 22445140
Geïnteresseerd?
Stuur een email aan het secretariaat van de Koepel Gepensioneerden, email
secretariaat@koepelgepensioneerden.nl
Jaap van der Spek
Voorzitter Communicatie Commissie

