Communicatie- en sponsorplan 2015-2018
Inleiding
Dit plan is een vervolg op het communicatieplan van vorige jaren e komt voort uit het beleidsplan. Nieuw is
dat er naast activiteiten voor herdenking van 4 mei ook actiepunten voor de viering van 5 mei zijn
opgenomen.
Afgesproken is destijds dat de dodenherdenking in Nieuwegein breder is dan stilstaan bij de Tweede
Wereldoorlog. De jeugd en veteranen hebben daarin een bijzondere plek. Maar de Nieuwegeinse 4 mei
herdenking richt zich ook op oorlog en vredesvraagstukken in het algemeen en de actualiteit.
Ook nieuw is het Sponsorplan dat vanwege de nauwe verwevenheid met communicatie onderdeel uitmaakt
van het communicatieplan.
Doel van de communicatie
Het comité laat in woord en daad zien dat discussies over vrede, veiligheid, oorlog en geweld een plek
verdient in de samenleving. Het is belangrijk over dit soort kwesties na te denken en ons bewust te worden
van de manier waarop we als mensen met elkaar willen omgaan.
Het comité wil zoveel mogelijk inwoners van Nieuwegein op de hoogte stellen van de dodenherdenking in
Nieuwegein, en zoveel mogelijk mensen stimuleren de bijeenkomst in de Nicolaaskerk en/of bij het
monument bij te wonen evenals de activiteiten op 5 mei. Verder willen we door middel van communicatie
ook de Vrienden van Comité 4 en 5 mei aan het comité binden en de groep vrienden vergroten.
Doel van sponsorwerving
Het comité wil inwoners, jong en oud, organisaties en ondernemers aan zich binden om daarmee het belang
van herdenken en vieren breder uit te dragen en meer draagvlak en (financiële) middelen daarvoor te
hebben. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar ook sponsoring in natura.

Boodschap en doelgroepen
Bevolking algemeen
Inwoners van Nieuwegein op de hoogte stellen van de activiteiten in Nieuwegein. M.a.w.: wat, hoe, waar en
waarom; wat is het belang van de dodenherdenking. Hierbij de nadruk te leggen op bijzondere onderdelen
van het programma, zoals een optreden van een bekende artiest of een creatieve activiteit van jongeren.
Doel is ook om het jaarthema onder de aandacht te brengen van de bevolking.
Context: bij het brengen van de boodschap mogen we enige voorkennis veronderstellen. ‘4 Mei
dodenherdenking’ is een redelijk ingeburgerd begrip. Wat vooral belangrijk is, is te benadrukken waaróm
deze herdenking nog steeds belangrijk is. Als comité hebben we besloten dat de herdenking in Nieuwegein
een eigentijds karakter mag hebben. Het gaat niet louter om gesneuvelden in de tweede wereldoorlog, maar
om vrede, veiligheid en stilstaan bij de gevolgen van geweld in heden en verleden.
Activiteiten:
 Invulling en bekendheid geven aan de herdenking op 4 mei.
 Invulling en bekendheid geven aan het programma op 5 mei.
 Vervoer van mensen met een beperking organiseren.
 Scholenproject mbv het Inspiratieboek

P.r. middelen:
Programmaboekje herdenking, (beperkt) Flyer 4 en 5 mei, Flyer Vrienden van 4 en 5 mei, (beperkt)Affiches 4
en 5 mei, Social Media alle partners, Site en Facebookpagina comité, gemeentelijke pagina’s MOK, Special
Molenkruier, Dichtbij, persberichten andere media, Uit in Nieuwegein, fietsapp, Inspiratieboek.

Jongeren
Het onderwerp moet voor hen relevant gemaakt worden – waarom zouden ze zich moeten bezighouden met
iets wat in het verleden gebeurde? Bij jongeren kunnen we onze boodschap aan laten sluiten bij discussies
over zinloos geweld, discriminiatie en veiligheid. Dit thema spreekt jongeren aan (denk aan allerlei incidenten
op scholen, ophef over wapenbezit bij jongeren, ect.) We kunnen ook aansluiten bij hun persoonlijke
beleving: misschien zijn er mensen in de familie actief in het leger of in de vredesbeweging, of heeft de
familie het een en ander meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Activiteiten:
 Gastlezingen
 Een campagne voor Facebook en andere social media opzetten.
 Inspiratieboek met randactiviteiten zoals expo in bibliotheek.
 MaS-sers taken geven op 4 en 5 mei
 Verbinding houden met scholen die oorlogsmonumenten en graven hebben geadopteerd.
Specifieke p.r. middelen:
Inspiratieboek voor basisonderwijs, p.r. via NV, p.r. via scholen (infoborden, site, schoolkranten en sites
etc.), site en facebook comité, Uit in Nieuwegein, digitaal bord gemeente Nieuwegein, fiets-app.

Veteranen
Veteranen nemen een bijzondere plek in als het gaat om discussies rond oorlog en vrede. Zij verdienen ons
aller respect en een speciale positie binnen de verschillende activiteiten van het comité.
Activiteiten:
 Uitnodigen voor activiteiten 4 en 5 mei
 Jonge veteranen en oude veteranen aanspreken en specifiek uitnodigen d.m.v. de media en
persoonlijk aanschrijven. Persoonlijk uitnodigen doet burgemeester, verstuurt comité.
 Ondersteunen van initiatief om veteranen in Nieuwegein met elkaar in contact te brengen.
Specifieke p.r. middelen: Uitnodiging van burgemeester, site en facebook comité

Partners, CvA, sponsoren, Vrienden van..:
Het comité wil inwoners, organisaties en ondernemers aan zich binden om daarmee het belang van
herdenken en vieren breder uit te kunnen dragen en meer (financiële) middelen daarvoor te hebben. Daarbij
gaat het niet alleen om geld, maar ook sponsoring in natura.
Activiteiten richting huidige sponsoren:
 Uitnodiging voor 4 en 5 mei-activiteiten
 Een Kerst- en nieuwjaarswens sturen
 Het bieden van tegenprestaties, zoals: Gast van het 4 mei comité bij concert NAS op 4 mei; lezing
over Kind en Oorlog; activiteit rond het inspiratieboek; meedoen met fietstocht langs plekken die
van historische betekenis zijn geweest in de oorlog; vermelding in uitingen.

Werving nieuwe sponsoren:
 Meedoen aan de Beursvloer
 Inzet van MaS-sers
 Netwerken bezoeken (Politiek Café, BiZZp, De Nieuwe, OKN, Full Colour)
 Naar Nieuwjaarsreceptie gemeente met nieuwe flyer waarop CvA-ers mensen oproepen om Vriend
te worden van…
 Naar Nieuwegein Awards
Specifieke p.r. middelen naast de activiteiten die ook als p.r.-middel aangeduid kunnen worden:
flyers, site en facebookpagina v comité, Programmaboekje herdenking, Flyer 4 en 5 mei, Folder 4 en 5 mei,
Affiches 4 en 5 mei, Social Media, gemeentelijke pagina’s MOK (voor Vrienden van…), Special Molenkruier,
Dichtbij, persberichten andere media, Uit in Nieuwegein, fietsapp, Inspiratieboek, flyer werving Vrienden
van….

Middelen op een rij
Media:






Lokale televisie en Radio en site (RTV9)
Lokaal internet, pen.nl
Regionale media (RTVU)
Huis aan Huisbladen en sites, met name de Molenkruier en Dichtbij
AD / Utrechts Nieuwsblad

Social Media
 Facebook van comité
 Facebook van gemeente
 Twitter

Sites:
 Gemeente Nieuwegein
 NV Sportinrichtingen/ SportID
 Fietsapp
 Onderwijs
 De Kom
 Atverni
 Veteranen?





Comité (www.4en5mei.nl en www.comite4meinieuwegein.nl en Facebook)
Digitaal bord bij binnenkomst Nieuwegein
Uit in Nieuwegein
Samen voor Nieuwegein

Papieren p.r. middelen (productie alle middelen voor eind maart, NV buigt zich over huisstijl))
 folders (comité en SportID)
 flyers (comité en SportID)
 Programmaboekje (comité)
 Inspiratieboek (comité)
 Flyers Vrienden van…..

Tijdschema










De communicatie tav de activiteiten op 4 en 5 mei concentreert zich in de periode van begin april tot
4 mei.
In verband met de activiteiten op 5 mei zal tav de activiteiten van SportID al eerder publiciteit
worden gemaakt.
Ook communicatie rond het scholenproject vindt al veel eerder plaats, te weten in juni. Dit omdat
scholen dan nog eventuele activiteiten in hun planning kunnen opnemen.
Ook communicatie richting veteranen kan eerder plaatsvinden ivm het opsporen van veteranen.
Publiciteit rond ‘Vrienden van…’ kan frequenter plaatsvinden.
Het vervaardigen van eigen communicatiemiddelen is een constante .

Na afloop van 4 mei:
Pers uitnodigen om op 4 en 5 mei bij activiteiten aanwezig te zijn.
Verslag en foto's van de 4 en 5 mei activiteiten naar kranten en websites sturen en op social media plaatsen.
Verslagje met foto’s naar sponsoren en Vrienden van… sturen

Globale planning
 6 Januari: Naar Nieuwjaarsreceptie ivm actie Vrienden van…


Februari: .
1. Evt Toezegging Molenkruier voor pagina’s of special
Verschijningsdatum eind april; deadline aanleveren materialen …….
2. Meedoen/bezoeken Nieuwegein Awards





Maart:
Onderwerp
1 Programmaboekjes 4 mei laten drukken
2 Werving voetbaltoernooi -p.r. rond toernooi
3 Teksten maken voor Twitter en Facebook campagne
5 Maken folders/flyers voor openbare plekken

Wie
……..(Comité)
SportID
Renée (Comité)
……..(Comité)

wanneer
Week 15 bij gemeente
Bepaalt SportID
Plaatsen in april
Begin april klaar

April:
Landelijke 4 mei beweging op de hoogte stellen van het programma in Nieuwegein.
Onderwerp
Wie
Wanneer
1 Bezoek Hoopergraf Alexanderschool
Info bij Hennie
1a Uitnodigen CvA, Vrienden van en sponsoren Comité
2wk voor 4
mei
1c Brief naar ong. 100 omwonenden
Renée (Comité)
2wk voor 4
Merweplein
mei
2 Plaatsen facebook en twitterberichten
SportrID + comité
Tot 6 mei
3 Persbericht gesprek Oosterlichtjeugd
Renée (Comité)
??
4 Bericht naar Beursvloer over Oosterlicht
Comité
5 Verspreiding pagina/Special Molenkruier
MOK- Jeroen Donkers
eind april
6 verspreiden van folders/flyers, binnen
Via comité
3wk voor 4
Nieuwegein. Buurtcentra, winkels,
mei
basisscholen, bibliotheek etc.
7 Persbericht met programma 4 en 5 mei naar Comité
3wk voor 4
alle media
mei

8
9



Op alle sites bericht plaatsen over
programma
Alle media uitnodigen voor activiteiten

Comité

2wk voor 4
mei
2 wk voor 4
mei

Comité

Mei:
Onderwerp
1 (Foto)verslag Molenkruier + bedank alle partners
2 Verslag naar Beursvloer
3 Persbericht met highlights naar alle media
4 Bedankje partners, sponsoren, vrienden van.. op Social Media

Wie
MOK
Comité
??
Comité

