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Betreft: werkgroep communicatie 
 
 
Geachte secretaris, 
 
Sinds 22 april jl. is er een werkgroep communicatie. Het is bekend dat actueel nieuws vaak vertraagd 
onze achterban bereikt. Dat kan beter en sneller.  
 
De werkgroep gaat zich hiervoor inzetten en zal zich bezighouden met het onderhouden en 
actualiseren van de Facebookpagina en de website van KLN. Daarnaast zal er een digitale 
nieuwsbrief worden gemaakt.  
We zullen deze media gefaseerd aanpakken. We beginnen daarom met de facebook pagina gevolgd 
door de nieuwsbrief en de website.  
 
Voor actueel nieuws kunnen we uw input en dat van uw leden goed gebruiken.  
U bent dagelijks met onze hobby bezig en hoort en ziet wat er gebeurt en wat de fokkers en leden 
bezighoudt. 
Daarom willen we aan u vragen om binnen uw vereniging en/of speciaalclub kenbaar te maken dat 
deze werkgroep er is en dat nieuwsberichten, die kunnen bestaan uit artikelen, foto’s, filmpjes etc., 
gestuurd kunnen worden aan communicatie@kleindierliefhebbers.nl  
 
In Kleindier Magazine willen we ook informatie linken naar de Facebookpagina en/of website van de 
KLN, en andersom. De digitale nieuwsbrief zal naar de secretarissen van de verenigingen en 
speciaalclubs worden verzonden. Ook kunnen leden zich abonneren op deze nieuwsbrief. Meer 
informatie daarover volgt nog.  
 
De werkgroep bestaat uit: 
Greet Abbink, Thijs Overduin, Irene Overduin-Tenwolde, Roland Sellis en Gerda Nijenhuis. 
Jan Dirk Nijkamp (voorzitter KLN) en Erna Sanders (secretaris KLN) ondersteunen de werkgroep. 
 
Het is een enthousiaste groep mensen die graag aan de slag wil. We rekenen op uw steun door 
informatie aan de leden van de werkgroep door te sturen die interessant kan zijn voor alle andere 
fokkers en liefhebbers van onze hobby.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Erna Sanders, 
 
 
 
Secretaris KLN 
e.sanders@kleindierliefhebbers.nl 
074-2664735 

Uw referentie:  Onze referentie: ES2020/01 Datum: 1 mei 2020 

Aan:  
De secretarissen van alle verenigingen en 
speciaalclubs van KLN 


