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Jaarverslag AVGM Webcommissie 2017 
 
 
In de Webcommissie is de webeindredactie, websitebeheer, clubbladredactie en social media 
verenigd. 

Samenstelling webcommissie 

Marleen Smulders (voorzitter, namens het bestuur), Herman Wester, René Uijthoven, Mirjam van 
der Lee, Ariënne van de Pol, Martin Nijkamp, Koen van den Boomen, Niels Groen en Paul van Bree. 

Samenstelling webeindredactie 

Mirjam van der Lee, Paul van Bree 

Samenstelling websitebeheer 

Herman Wester, René Uijthoven 

Samenstelling clubbladredactie 

Ariënne van de Pol (coördinatie, eindredactie, opmaak),  
Paul van Bree (eindredactie), René Uijthoven (eindredactie, ondersteuning opmaak). 
 
Samenstelling social media 
Martin Nijkamp, Koen van den Boomen, Niels Groen 
 

Terugblik op 2017 
 
Webeindredactie 
De webeindredactie is, nog steeds, verantwoordelijk voor het plaatsen van de meeste content op de 
website, zoals nieuwsitems en uitslagen. Een groot aantal personen hebben toegang om informatie 
te plaatsen, maar hier wordt niet tot nauwelijks gebruik van gemaakt. Dit is een treurige constatering 
en blijft een punt van aandacht. 
Mirjam van der Lee is de webeindredactie in 2017 komen versterken om de plaats over te nemen van 
René Uijthoven die zich is gaan toeleggen op het websitebeheer. De webeindredactie plaatst, 
controleert en wijzigt alle artikelen, nieuwsitems, uitslagen, evenementen en alle statische content 
op de website. Daarnaast is de webeindredactie ook verantwoordelijk voor het opmaken en 
verzenden van de nieuwsbrieven. In 2017 is het aantal geplaatste artikelen en verzonden 
nieuwsbrieven fors gestegen ten opzichte van 2016(zie statistiek). 
 
Websitebeheer 
In het eerste kwartaal van 2017 heeft een omvangrijke Joomla update plaats gevonden die geruisloos 
is verlopen. We vertrouwen erop dat we voor de komende jaren weer vooruit kunnen. Net zoals elke 
constructie heeft ook onze website doorlopend de nodige reparaties en onderhoud nodig, dat wordt 
door een nieuwe Joomla versie niet minder. Met Herman en René voor het dagelijks beheer en René 
Kreijveld op de achtergrond hebben we hierin een krachtig en kundig team. 
 
Clubblad 
In het 60-jarig jubileum-jaar is er bijzonder veel tijd en energie gestoken in de jubileum-editie, de 
meeste tijd en energie is hiervoor geleverd door Ariënne van de Pol en René Uijthoven waarvoor de 
webcommissie haar de complimenten wil geven. Tevens heeft de clubbladredactie ervoor gezorgd 
dat 3 van de 4 geplande di-GMers zijn uitgekomen. Eind 2017 heeft het bestuur besloten te stoppen 
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met di-GMer. De clubbladredactie voerde al jarenlang een strijd voor voldoende kopij om de di-
GMers gevuld te krijgen, in 2017 werd dit alleen maar schrijnender met als negatief resultaat dat de 
clubbladredactie soms zelf artikelen is gaan schrijven om nog enig volume aan het clubblad te geven. 
De behoefte van leden om geïnformeerd te raken is duidelijk aan het veranderen en de 
webcommissie zal daarin mee moeten gaan. Hoe en in welke vorm dat gaat gebeuren is nog een 
punt van onderzoek, maar waarschijnlijk dat dit in de form van een nieuwsbrief gaat gebeuren de 
frequentie zal afhangen van het aanbod van kopij.  
 
Eind 2017 heeft Ariënne laten weten een andere invulling aan haar vrijwilligerswerk te willen geven 
waardoor zij geen tijd meer heeft voor de clubbladredactie. De webcommissie spreekt haar dank en 
waardering aan Ariënne uit voor al haar inspanningen voor de di-GMer en voor de Jubileum-editie en 
Smoelenboek in het bijzonder. 
 
Social Media 
Dat social media een enorme vlucht heeft genomen in de communicatie ondervinden we dagelijks, 
zo ook binnen AVGM. Martin Nijkamp heeft in 2011 het initiatief genomen om een facebookpagina 
aan te maken voor AVGM. Deze facebookpagina is in de afgelopen jaren enorm in populariteit 
gestegen wat terug is te zien in het aantal pagina likes. In 2018 verwachten we de mijlpaal van 400 
pagina likes te bereiken. Om de communicatie van AVGM in het algemeen en via social media in het 
bijzonder te beteren is er in de afgelopen tijd met veel enthousiasme aandacht besteed op 
verschillende social media platforms. Naast het gebruik van de AVGM-facebookpagina worden ook 
alle andere vormen van social media bekeken en bestudeerd hoe deze op een zinvolle wijze ingezet 
kunnen worden om de communicatie te verbeteren. Samen met Koen van den Boomen onderhoudt 
Martin Nijkamp zoals net genoemd Facebook maar ook Twitter, Instagram, Snapchat en nieuw sinds 
2017 ook LinkedIn. Eind 2017 heeft Niels Groen aangegeven ook graag een bijdrage te willen leveren 
aan de inzet van social media. Met de komst van Niels Groen proberen we de activiteiten rondom 
social media nog verder te verbeteren en zullen we regelmatiger berichten posten zodat de social 
media platforms up-to-date blijven. 
 
Wij zijn actief op: 

• Facebook: http://www.facebook.com/generaal.michaelis 

• Instagram: http://www.instagram.com/avgm_best 

• Twitter: http://twitter.com/avgm_best 

• Snapchat: avgm_best 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11416644/ 
  
2017 was een druk en bewogen jaar voor de webcommissie met de nodige wijzigingen en 
verschuivingen, maar geen reden om rustig achterover te gaan leunen. In 2017 is al een aanzet 
gemaakt voor het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 dat in 2018 zijn beslag moet krijgen. De 
ledenenquête van 2016 wees uit dat we met het clubblad en de website een ruime voldoende halen 
en beantwoorden aan de verwachtingen. Het is de intentie van de webcommissie om dit minimaal te 
verbeteren.  
  

http://www.facebook.com/generaal.michaelis
http://www.instagram.com/avgm_best
http://twitter.com/avgm_best
https://www.linkedin.com/company/11416644/
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Statistieken 
 

Tot slot volgen hier de statistieken van 2017. Tussen haakjes de vergelijking met vorig jaar. 

Bezoekers 

In 2017 is onze website 39.252 maal bezocht (-14%) door 13.934 verschillende bezoekers (-24%).  
Gemiddeld kwamen er 3271 bezoekers per maand, in 2016 was dat 3.788 en in 2015 was dat 4.398 
 
De zondag van de Joe Mann Bosloop2017 was opnieuw de dag met de meeste bezoekers (576; 
+15%).  
 
In totaal zijn er 114.044 pagina's getoond (-7%). De gemiddelde bezoekduur was 2:35 minuten (+12 
%) en gemiddeld werden 2,91 pagina´s bezocht per bezoek. 
 
Het bouncepercentage van de website is 42,41%. (was 47,12) 
Concluderend kunnen we zeggen dat er minder bezoekers waren, maar dat de bezoekers die we wel 
trokken beter konden vinden wat ze zochten (lagere bounce) en langer bleven. 
 
Het bouncepercentage is het percentage bezoeken van één pagina, oftewel bezoeken waarbij de 
bezoeker de site alweer verlaat op de pagina waarop de bezoeker is binnengekomen. Met deze 
statistiek kunnen we de bezoekkwaliteit meten. Een hoog bouncepercentage geeft meestal aan dat 
de instappagina's van de site niet relevant zijn voor uw bezoekers. Een bouncepercentage tussen de 
40 en 60% is over het algemeen normaal.  
Met ons percentage van 42,41% doen we het beter dan in 2016 met 47,12% maar iets minder dan in 
2015. Toen hadden we een bouncepercentage van 40,15%. 
 

Artikelen 

 
In 2017 zijn 423 nieuwe artikelen geplaatst (+13%).  Dat is gemiddeld 35 artikelen per maand en 
beter dan 2016 en 2015 met respectievelijk 31en 32 artikelen per maand. 
 
De 10 meest populaire pagina’s/artikelen zijn: 
 
 2017                   2016 

1. Homepage    1.    Homepage 
2. Foto's     2.    Foto’s 
3. Uitslagen    3.    Uitslagen  
4. Evenementen    4.    Evenementen  
5. Trainingsschema's   5.    Trainingsschema’s 
6. 60e Joe Mann Bosloop   6.    Nieuws 
7. Nieuws     7.    Sportaanbod 
8. Contact en route   8.    Contact en route 
9. Sportaanbod    9.    Trainingstijden 
10. Lidmaatschap    10.  Lidmaatschap 
 

Nieuwsbrieven 

In 2017 zijn 56 nieuwsbrieven verstuurd (+40%) naar gemiddeld 631 ontvangers (-2%). In 2016 zijn 40 
nieuwsbrieven verstuurd naar 646 ontvangers, en 2015 waren dit 52 nieuwsbrieven naar 551 
ontvangers. 
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Banners 

Onderaan elke webpagina worden steeds drie banners getoond. Deze worden willekeurig gekozen 
uit onze 23 adverteerders. Op die manier is elke adverteerder in 2017 ongeveer 104.000 maal 
getoond. 
 
Op de Homepage wordt Onze Clubwinkel getoond. Dit gebeurde in 2017 ruim 250.000 maal. 
De twee hoofdsponsors worden op elke pagina getoond, totaal ruim 1 miljoen maal. 
 
Van de advertenties op de website zijn de statistieken als volgt: 

 
Adverteerder Weergaven 

Runnersworld 1.068.390 
ReneKreijveld.nl 1.068.390 
Bestion 104.777 
Welzon 104.770 
Welvos 104.075 
Fried van de Laar 104.599 
Foudraine Optiek 104.099 
Biglin 104.027 
Martin's Healthshop 104.652 

Kelders 
comfortschoenen 

102.252 
 

Marius Notenshop 104.074 
Onze Clubwinkel 252.274 

Slagerij Beerens 101.591 
Bos en Slegers 103.805 

Adverteerder Weergaven 

De Sporthal en Bij 

Verhoeven 
103.892 

APK van Rijssel 104.844 
Bernd Kleuters 103.554 
Vervoort 103.934 
Empuls 104.437 
Xinglin 104.248 
Koren 104.282 
VDS 104.584 
Yoga Soul 103.923 
NXT Fysio 104.578 
Bakker Bart 103.880 
SAB Best 104.194 

 

 

Tot slot 

In 2018 gaan wij met veel plezier door. We hebben nog een aantal ideeën en verbeteringen op stapel 
staan, maar kijken ook uit naar jullie feedback, tips en suggesties. 
 
Namens de webcommissie 
Paul van Bree 


