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COMMUNICATIETIPS EVENEMENTEN  
 
Als KNSB vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen plezier beleven 
aan het schaatsen en inline-skaten. Er zijn veel vrijwilligers actief om mooie 
evenementen te organiseren. In dit overzicht geven we bondig een aantal tips 
om uw lokale evenement te promoten.  
 
Basisinformatie op website 
We adviseren u om de basisinformatie van het evenement (naast op schaatsen.nl) 
op een website te plaatsen. Een aparte website, of de site van een vereniging/baan. 
Belangrijk is dat deze informatie in ieder geval de volgende aspecten omvat: 
- Naam evenement en korte beschrijving evenement 
- Datum evenement en aanvangstijden 
- Waar vindt het evenement plaats? 
- Voor wie is het evenement? 
- Hoe en waar inschrijven? 
- Contactgegevens organisatie  
Daarnaast is het goed om een wervend stukje toe te voegen. Dit geeft vaak antwoord 
op de vraag: waarom doet men mee aan uw evenement? Het is bijvoorbeeld op een 
unieke locatie/langs speciale route. Er komt een topper, etc.  
 
Lijst media/kanalen 
Er zijn diverse soorten media: dagbladen, tijdschriften, televisie, radio en internet. 
Daarnaast zijn er landelijke en regionale/lokale media. Het is goed om te kijken welke 
media bij uw evenement passen. Daarnaast is het zinvol te inventariseren welke 
lokale organisaties u kunnen ondersteunen met de promotie van uw evenement. 
Uitgangspunt is daarbij: wie is mijn doelgroep? Bijv. leden in uw regio via de website/ 
een nieuwsbrief van verenigingen in uw regio. Als het om jeugd gaat via scholen. 
En/of wellicht via Sport en Zaken van uw gemeente. Dan is het vervolgens van 
belang om een lijst op te stellen en contactpersonen daarbij op te vragen.  
 
Contactpersoon pers 
Het is handig om de contacten met de pers via een vast contactpersoon van de 
organisatie te laten lopen. Dat creëert duidelijkheid en geeft de pers een vast 
aanspreekpunt. Dit contact zet je onder elk persbericht. 
 
Vooraankondiging  
We adviseren u om ruim van tevoren (minimaal een maand) uw evenement aan te 
kondigen. Bijvoorbeeld op de sites van verenigingen/gemeenten bij u in de buurt. 
Deze kunnen dan linken naar de site met basisinformatie. Verder kunt u lokaal een 
persbericht verzenden met de basisinformatie, voor promotie van het evenement (zie 
onderstaand). We willen u vragen dit bericht dan ook naar schaatsen.nl te mailen via 
redactie@schaatsen.nl. Zij maken dan een bericht op schaatsen.nl.  
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Evenementen in de media  
Als er budget is kunt u kiezen voor het plaatsen van een advertentie, bijvoorbeeld in 
de krant of online. Vaak is het minstens zo zinvol om een paar persberichten te 
verzenden naar lokale pers, zodat u gratis publiciteit heeft. Bijvoorbeeld in de krant of 
op teletekst van de regionale televisie. Zoals een bericht dat er al veel inschrijvingen 
zijn, dat er een bekende schaatser/skater langskomt, dat prijzen worden uitgereikt 
door een lokale held, etc. 
Het is goed om in ieder geval minimaal een week voor het evenement nog een 
bericht uit te doen naar de pers. Dit kan extra publiciteit opleveren ter promotie van 
het evenement. En het is goed om de pers uit te nodigen, zodat zij verslag doen van 
uw evenement. Het is sowieso goed om actief contact te onderhouden met (een 
selectie van) de pers. Bijvoorbeeld door ze na het verzenden van het persbericht 
even te bellen om te vragen of ze het bericht in goede orde hebben ontvangen, en 
nog eventuele vragen te beantwoorden.  
 
Verslag evenement  
Als er weinig pers aanwezig was, kunt u zelf een persbericht verzenden met daarin 
een kort verslag van het evenement en indien mogelijk met een foto. Nieuwswaarde 
is bijvoorbeeld: winnaars, aantal deelnemers, etc. We adviseren u dit sowieso naar 
schaatsen.nl te verzenden via redactie@schaatsen.nl. Als KNSB vinden we het 
belangrijk om ook op schaatsen.nl aandacht te besteden aan lokale initiatieven.    
 
Persbericht 
Onderstaand een voorbeeld persbericht/ uitnodiging van de pers. Dit is minimale 
informatie. Eventueel kunt u een wervende kop toevoegen:  ‘Uniek nieuw evenement’ 
‘Tiende editie in’ ‘Topper <naam> is erbij’ ‘Inschrijving geopend’ ‘Al meer dan 
<aantal> inschrijvingen’, etc. 
 
Op <datum> vindt <naam evenement> plaats in <plaats evenement> 
 
Op <datum> organiseert <naam vereniging> <naam evenement>. Tijdens dit 
evenement <korte beschrijving evenement + voor wie het is>. 
Het evenement vindt plaats op <naam locatie> van <aanvangstijd> tot <eindtijd> 
Voor meer informatie en inschrijven ga naar <website>. 
Contactpersoon pers: naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer. 
 
-----  
Beste mediarelatie, 
 
Namens <naam organisatie> nodig ik u van harte uit om <naam evenement> bij te 
wonen. Dit evenement vindt plaats op <datum evenement> van … uur tot … uur 
in/op <locatie>.   
<beschrijving evenement> 
Contactpersoon pers: naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer. 


