
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altijd ( en overal ) VCB! 

Als het om informatie over VCB gaat, is iedereen verschillend. De één kijkt ieder weekend in De Wegwijzer en de ander checkt 

even de VOETBAL.nl app van de KNVB, met zijn mobiel. De laatste jaren is het voetbalprogramma ook te vinden op de website 

van VCB. En qua nieuws en activiteiten gebruikt VCB vooral de facebook-pagina, die veel wordt bekeken en geliked. 

 

Vanaf november 2015 heeft VCB een totaal vernieuwde website. Die kun je zowel op je smartphone, tablet, pc als laptop goed 

bekijken. Zo heb je altijd en overal het laatste nieuws over VCB binnen handbereik. Het meest actuele clubnieuws, afgelastingen, 

wedstrijdprogramma en alle informatie over de teams van VCB vind je voortaan overzichtelijk op de website. 

 

VCB-website voor iedereen 

De informatie op de website is niet alleen bedoeld voor VCB-leden. Zo zijn bijvoorbeeld ook ouders/verzorgers van jeugdleden, 

supporters, oud-leden, collega-verenigingen, KNVB en sponsors geïnteresseerd in nieuws over VCB. En de beeldvorming over 

VCB als club is daarbij belangrijk. 

 

De nieuwe website probeert op een positieve manier bij te dragen aan het beeld wat iedereen van VCB heeft. Ook online 

vertegenwoordigd VCB als voetbalvereniging daardoor een bepaalde waarde, die aantrekkelijk kan zijn voor sponsors. En om 

voetbal in Biezenmortel haalbaar en betaalbaar te houden is de steun van sponsors hard nodig.    

 

Meewerken aan VCB-nieuws? 

Heb jij een leuk bericht met wat foto’s over een wedstrijd van je team of een ander VCB-evenement? Zoek dan direct contact 

met VCB, zodat ook jouw nieuws meteen op de website komt te staan. Je hoeft alleen maar een goede korte tekst en wat 

foto’s aan te leveren. Ook wordt er nieuws vanuit de website op facebook geplaatst. 

 

De nieuwe VCB-website is ontworpen en ingericht door  newporter, een bedrijf dat zich richt op de effectieve toepassing 

van online business. Het is nu jouw beurt om gebruik te maken van de mogelijkheden die deze VCB-website biedt, om er een 

succesvol platform voor clubinformatie over VCB van te maken. 

http://www.voetbal.nl/
https://www.facebook.com/vcbbiezenmortel
http://vcbbiezenmortel.nl/
http://vcbbiezenmortel.nl/afgelastingen/
http://vcbbiezenmortel.nl/programma/wedstrijden/
http://vcbbiezenmortel.nl/
http://vcbbiezenmortel.nl/
http://vcbbiezenmortel.nl/sponsoring/sponsor-worden/
mailto:%20info@vcbbiezenmortel.nl?subject=VCB%20Nieuws
http://vcbbiezenmortel.nl/
http://newporter.nl/

