Social Media Protocol LOHC
Social Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet op LOHC.
Social Media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van LOHC. En bovenal
kan het heel leuk zijn.
Dit protocol is opgemaakt voor de beheerders (verder te noemen: makers van inhoud) van
LOHC Facebook. De maker van inhoud is een actief lid of actieve vrijwilliger die in het kader
van zijn of haar functie binnen LOHC deze beheerders rol op zich krijgt.
Uitgangspunt is dat de makers van inhoud zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan. Het
digitale gedrag op social media wijkt niet af van het real life gedrag binnen onze vereniging.
Bedenk dat alle publicaties moeten passen in het kader van de Rulz for Fun van LOHC.
Richtlijnen
•

Makers van inhoud van LOHC delen kennis en andere waardevolle informatie.

•

Makers van inhoud publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media.

•

Makers van inhoud gaan niet in discussie met een lid, ouder of andere betrokkenen van
LOHC op social media.

•

Makers van inhoud weten dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn.

•

Makers van inhoud ook rekening dienen te houden met wettelijke auteurs-, beeld- en
citaatrechten. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te
publiceren. Schending van deze regels kan LOHC een boete opleveren. LOHC behoudt zich
het recht voor eventuele schade op de maker van de inhoud te verhalen in geval van
nalatigheid of opzet.

•

Makers van inhoud weten dat de website van LOHC altijd het leidende communicatie
middel is. Facebook en twitter volgen de website. Makers van inhoud zullen geen
tegenstrijdige berichtgeving plaatsen.

•

Bij twijfel over een publicatie zoeken makers van inhoud contact met de secretaris van
het bestuur van LOHC.

Wist je dat…


LOHC er naar streeft erna om zoveel mogelijk ‘vind ik leuks’ te krijgen.



Bij het plaatsen van foto’s en video bij je bericht respectievelijk 30% en 70% meer
personen dit bericht bekijken? Vergeet alleen niet toestemming te vragen aan de
personen op deze foto’s/video’s.



Als je de applicatie Pages voor Facebook op je smartphone gebruikt, je hiermee
voorkomt dat je je persoonlijke facebook account per ongeluk gebruikt.



Berichten van Facebook LOHC automatisch worden geplaatst op het twitter account
(@CTHLeiden)



Je een bericht kan vastzetten aan de bovenkant. Dit bericht dan voor 1 week bovenaan
blijft staan.



Je een bericht kan merken als hoogtepunt. Dit betekent dat de foto in de gehele
breedte op het prikboord wordt geplaatst.

Bedenk dat….
•

Het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht
staat direct online.

•

Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om
informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wilt overkomen in
tekst, beeld en geluid – en niet alleen voor dat ene moment.

•

Het een ongeschreven regel is om eenmaal geplaatste berichten niet te verwijderen.
Met een druk op de knop (real time) worden ook foute berichten online geplaatst.
Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per
definitie te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het
bericht wijzigt. Geef bij verwijdering een goede reden.

Rulz for Fun
Hockey, dat is veilig en plezierig presteren voor ons allen: spelers, toeschouwers, coaches
& managers, vrijwilligers en scheidsrechters!
Sportiviteit

fanatiek zijn mag, sportief zijn moet. Sportief ook in taalgebruik.
Geen gescheld op of rond het veld.

Respect
voor teamgenoten, tegenstanders en scheidsrechters.
Wij zijn altijd een goed gastheer voor onze tegenstanders.
Vóór en ná de wedstrijd, ongeacht de uitslag...
Aanmoedigen mag, openlijk coaches, spelers of arbitrage bekritiseren doen we niet!
Wij accepteren beslissingen van scheidsrechters.
Toeschouwers en coaches bemoeien zich niet met de arbitrage.
Shake Hands: wij geven tegenstanders en de scheidsrechters altijd een hand vóór en na de
wedstrijd.
Betrokken en betrouwbaar wij geven het goede voorbeeld.
Ik neem verantwoordelijkheid: mijn team kan op mij rekenen als ik moet rijden, fluiten of als
er andere afspraken zijn gemaakt.
Wij zijn graag toeschouwers, maar wij laten het coachen aan de coaches en
het fluiten aan de scheidsrechters.
Ik trek tegenover mijn kind de beslissingen van de coach nimmer in twijfel. Alleen dan kan het
team als een team functioneren.
Opgeruimd ...staat netjes! Ik ruim mijn eigen rommel natuurlijk zelf op en gooi zwerfvuil weg
als ik er langsloop.
Het clubhuis is ook mijn thuis; ik houd 't netjes.
Trainingsmateriaal is duur! Ik houd het heel en laat het op de club in de locker.
Kortom: veilig en plezierig presteren.
Ik help mijn team en clubgenoten om ons te gedragen naar onze waarden. Wij spreken elkaar
positief op ons gedrag aan!

