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Taken en verantwoordelijkheden PR-Commissie Tune (PRC)           Definitief 17-10-2011 

 

In het beleidsplan ‘Tune naar 2015’ staat m.b.t. de taken en verantwoordelijkheden van de              

PR-Commissie het volgende vermeld: 

 

10. Organisatie 

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering daarvan.  

Daarbij hoort de organisatie en de basisvoorwaarden van ons koor.     

De organisatie en de regie van de repetities en van optredens wordt verzorgd door een of meerdere 

leden van het koor.                

Het bestuur stimuleert een goede communicatie met en in het koor. Daartoe zijn de verschillende 

commissies ook vertegenwoordigd in het bestuur. 

 

De pr-commissie: Zorgt voor de pr van het koor naar buiten, maar ook voor in- en externe 
communicatiemiddelen. 
 
11. Public relations 
Zowel in- als extern zal de PR commissie proberen ons als popkoor duidelijk te profileren.  
Voor optredens zal meer publiciteit worden gezocht middels bv. persberichten, maar ook tijdens de 
optredens zelf zal Tune zich visueel presenteren door Tune-banners op te hangen. Ook de werving van 
nieuwe leden is hierbij van groot belang. 
De website zal als intern medium gebruikt gaan worden om leden beter en op een duidelijke manier 
te informeren over de activiteiten van het bestuur en de individuele commissies. Deze  zal up to date 
worden gehouden met foto’s, nieuwtjes en informatie voor leden en externen. De PR-commissie gaat 
de mogelijkheden onderzoeken van nieuwe social-media. 
 
Deze taken hebben een formele en een inhoudelijke kant; 
 
Formele bestuurlijke taken:  
 
- Ruimtelijk; wanneer er een ruimte bij Perron-3 of op een andere locatie moet worden gehuurd 
   (buiten de standaard repetitie-avonden om), wordt dit in de bestuursvergadering ingebracht en bij  
   goedkeuring door het bestuur geregeld. 
- Financieel ; wanneer er kosten gemaakt moeten worden voor een workshop, lunch of anderszins, 
  wordt deze kostenopgave in de bestuursvergadering besproken. Voor het vervolgens regelen of  
  ondertekenen van een offerte kan een commissielid door het bestuur worden gemandateerd. 
- Personeel; afspraken met de dirigent(e), choreogra(a)f(e) of repetitor/toetsenist(e) worden  
   in beginsel door het bestuur gemaakt. Wanneer de inzet van (een van) hen - buiten de standaard- 
   afspraken om - nodig is, kan de commissie dit verzoek bij het bestuur neerleggen. 
 
Inhoudelijke commissietaken:  
 
- Publiciteit voor ledenwerving 
- Publiciteit voor optredens (bijdragen voor organisatoren of bij eigen evenementen) 
- Hulpmiddelen bij optredens ten behoeve van de pr (zie de onderstaande checklist) 
- Het leveren van bijdragen voor de website 
- Werving van sponsoren voor een productie 
- Intern onderzoek naar sociale media 
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Aktie Gerealiseerd

CHECKLIST OPTREDEN TUNE door

Voorafgaand aan optreden

Persbericht schrijven

Foto met persbericht meesturen

Fotograaf benaderen voor tijdens optreden:

Martin Hemmes/Kees Verheij/Kees Spierings

Schildjes met standaards meenemen

Banner meenemen

Paraplu's indien nodig

Flyers meenemen 

Tijdens optreden

Schildjes op podium plaatsen

Banner ophangen (indien mogelijk)

Flyers uitdelen

 


