WEBSITE: WAT WILLEN DE LEDEN?
Vrijwel elke schaakclub heeft een website, maar uiteraard is het nuttig om te
weten wat de leden willen. Afhankelijk daarvan kan je kijken of die wensen –
technisch - te realiseren zijn. Door voor elk item een rapportcijfer (1-10) te
geven, kunnen de leden aangeven wat of ze belangrijk vinden. Ntauurlijk moet
je dan nog kijken of het – technisch – mogelijk is, maar dat is een tweede.

c

Wekelijks publiceren van de uitslagen / standen van de interne competitie

c

Publiceren van de uitslagen en standen van de externe (bonds-)competitie

c

Wekelijks publiceren van de uitslagen / standen van de jeugdinterne

c

Publiceren van de uitslagen / standen van de jeugdexterne

c

Opnemen van algemene informatie van de schaakclub

c

Opnemen van de clubkalender: data interne, externe, toernooien, etc.

c

Opnemen van regionale en landelijke schaakactiviteiten (toernooien)

c

Verslagen van (interne) competitie, toernooien opnemen

c

Publiceren van partijen van clubleden

c

Mogelijkheid tot downloaden van de partijen

c

Publiceren van clubblad op de website

c

De mogelijkheid om te schaken via de website

c

Opnemen van (club-)foto’s op de website

c

Schaakpuzzels en trainingsmateriaal opnemen

c

Links naar schaaksites opnemen
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c

Ledenlijst op de website publiceren

c

Digitale foto’s van de leden publiceren

c

Historie van de club vermelden

c

Statuten en huishoudelijk reglement op de site plaatsen

c

E-mails en/of telefoonnummers van de bestuursleden opnemen

c

Adres clubgebouw opnemen

c

Plattegrond en routebeschrijving van het clubgebouw opnemen

c

Speeltijden van de club opnemen

c

Informatie over contributies op site plaatsen

c

Telefoonnummer om je af te melden (voor interne) opnemen

c

Archief van alle rubrieken bijhouden

c

Regelmatig de elo’s van de leden publiceren

c

Eregalerij van de club (alle clubkampioenen) opnemen

c

Uitleg interne competities

c

Een enthousiasmerende promotie van de club opnemen

c

Een “weekbrief” opnemen (met allerhande informatie over de club)

c

Gastenboek (voor opmerkingen) opnemen

c

Publicatie van de schaakboeken in de clubbibliotheek

c

Anders, namelijk………………………………………………….

Naam:…………………………………………………………………….
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