
Communicatie Jaarkalender Warming-up App - seizoen 2022-2023

Moment Week Datum Mogelijk activiteiten TM/TC Mogelijke middelen

Start herfst competitie 35 29 aug - 4 sept Start van de berichtgeving

Start van de berichtgeving Je kunt gebruikmaken van een of meer mogelijkheden uit de toolkit: 

plaats bericht op website, plaats banners op website, deel promovideo via social media, 

website of narrowcastingsysteem vereniging, stuur mail aan trainers/coaches, 

plaats berichten op

36

37 12-18 sept TC bijeenkomst

Vindt er op jouw vereniging een TC bijeenkomst plaats? Dan kun je trainers/coaches tijdens 

de bijeenkomst informeren door gebruik te maken van de Powerpoint presentatie uit de toolkit

38

39

40

41 10-16 okt Herinnering aan trainers/coaches 

Om trainers/coaches te herinnneren aan gebruik van de Warming-up App kun je ze halverwege 

het seizoen een mail en/of berichtje via WhatsApp sturen

42 17-23 okt Herfstvakantie regio noord

43 24-30 okt herfstvakantie regio midden en zuid

44

45

46 14-20 nov Zaalseizoen warming up

Het zaalhockeyseizoen gaat weer van start. Om trainers/coaches te informeren over gebruik van 

de Warming-up App voor het zaalhockey kun je ze een mail sturen. Voor het informeren van 

spelers, ouders (en evt trainers/coaches) kun je berichtjes op social mediakanalen plaatsen

47

Start zaalcompetitie 48 28 nov - 4 dec

49

50

51

52 26 dec - 1 jan Kerstvakantie

1 2-8 jan Kerstvakantie

2

3

4

5

6 6-12 feb Lentecompetitie warming up

De lentecompetitie gaat weer van start. Je kunt gebruikmaken van een of meer mogelijkheden uit 

de toolkit: plaats bericht op website, plaats banners op website, deel promovideo via social 

media, website of narrowcastingsysteem vereniging, stuur mail aan trainers/coaches, plaats 

berichten op social kanalen gericht op spelers en ouders

7

8 20-26 feb TC bijeenkomst - Voorjaarsvakantie regio zuid

Vindt er op jouw vereniging een TC bijeenkomst plaats? Dan kun je trainers/coaches tijdens de 

bijeenkomst informeren door gebruik te maken van de Powerpoint presentatie uit de toolkit

Start lentecompetitie 9 27 feb - 5 mrt Voorjaarsvakantie regio noord en midden

10

11

12

13 27 mrt - 2 apr Herinnering aan trainers/coaches 

Om trainers/coaches te herinnneren aan gebruik van de Warming-up App kun je ze halverwege 

het seizoen een mail en/of berichtje via WhatsApp sturen

14

15

16

17 24-30 apr adviesweek meivakantie

18 1-7 mei Meivakantie 

19

20

21

22 29 mei - 4 juni Informeren trainers/coaches nieuwe seizoen 

Het einde van het seizoen staat alweer voor de deur. Om straks goed aan het nieuwe seizoen te 

beginnen kun je de trainers/coaches een mail sturen over gebruik van de Warming-up App. 

Spelers en ouders kun je bereiken via een berichtje op de website en/of social mediakanalen

23

24

Om trainers/coaches, spelers en ouders te informeren over het gebruik én de voordelen van de Warming-up App kun je gebruikmaken van onderstaande jaarkalender. 

Hierin staan suggesties van mogelijke communicatiemomenten en -middelen. In de toolkit vind je diverse voorbeeldteksten die je kunt gebruiken.


