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De Gyazette is een lopende commissie.
1. Kernactiviteiten Gyazette
Taken:
Elke 2 maanden een Gyazette uitbrengen.
Hier heb je voor nodig:
‐ een actieve commissie die maandelijks bij elkaar wil komen.
‐ Duidelijke deadlines.
2. Doelen van de commissie
Algemene doelen:
‐ We willen alle facetten van Gyas in een blad weergeven, zodat iedereen over alles
op de hoogte kan blijven.
‐ Het verenigingsblad moet een verbinding vormen tussen alle verschillende
roeiers binnen de vereniging.
Doelen van dit jaar t.o.v. vorig jaar:
‐ We willen meer kansen benutten van het internet nu we gedigitaliseerd zijn.
‐ De leden vroegen in een enquête om meer pittige details, en meer stukken van
kwaliteit. Hier willen we graag aan voldoen.
Hoe kan je deze doelen behalen?
Algemene doelen:
‐ We willen redactieleden actief in zoveel mogelijk verschillende aspecten van
Gyas.
‐ Met deze verschillende gyasleden houden we twee keer per editie een
vergadering waar we o.a. brainstormen en elkaar kunnen aanvullen vanuit alle
verschillende facetten van Gyas.
Doelen van dit jaar t.o.v vorig jaar:
‐ We willen een Lay‐out team toegevoegen aan de commissie die zich gaat
specialiseren in de beste lay‐out voor een online‐verenigingsblad. En zij zorgen
ervoor dat er gevarieerd wordt in voorkant, kleur en foto’s.
‐ We willen weer een roddelrubriek starten. En we gaan voor kwaliteit ipv.
kwantiteit. We zullen kritischer naar elkaars stukken moeten kijken.
3. doelen van de voorzitter
‐ Ik wil dat de gedigitaliseerde Gyazette mooier wordt dan de papieren versie, en
dat er een commissie komt die zich met evenveel moeite in wilt storten als ik.
‐ Ik wil dat de Gyazette meer leeft in de vereniging; dat er meer promotie komt via
mail/facebook/posters/site.
‐ Ik wil van het ‘thee drink’‐ imago af, en er een gezellige lange avond borrelaars –
imago van maken.

Hoe bereik ik dit?
‐ Ik zorg ervoor dat iedereen gehoord wordt tijdens de vergadering en dat er een
veilige en fijne sfeer wordt gecreëerd. Lekker eten en een biertje, zodat iedereen
met plezier naar een Gyazette vergadering gaat.
‐ Ik ga een lay‐outteam toevoegen aan de commissie, i.p.v het overlaten aan de
Graficie, zodat ze meer betrokken zijn bij het hele gyazette‐maak proces.
‐ Ook zorg ik ervoor dat er meer berichtjes op Facebook komen, dat er een preview
komt en ik hoop op meer ideeën om de Gyazette te hypen.
4. Jaarplanning.
De jaarplanning staat uitgebreid beschreven in het Draaiboek. Kortgezegd, de Gyazette
komt uit op: 15 november, 15 januari, 15 maart, 15 mei en 15 juli. Met een kleine
zomereditie die uitkomt op de dag van de commissiecarroussel in september. Deze
datum varieert dus.

