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Concept 

 

 
Hoe communiceert FEHAC met uw leden? 

 

Vaak horen we de vraag: wat doet FEHAC ? Waarom horen we zo weinig van 
jullie werk? 
 
En dat is vreemd als je weet dat FEHAC in 2018 ruim 40 nieuwsbrieven heeft 
verstuurd. 
 
FEHAC is een federatie van verenigingen en stichtingen. Bij deze verenigingen 
en stichtingen zijn leden of donateurs aangesloten. In dit stuk spreken we 
alleen van clubs en clubleden. Maar het geldt net zozeer voor stichtingen en 
donateurs. 
 
Het probleem hierbij is dat FEHAC niet weet wie de leden van de aangesloten 
clubs zijn. De AVG maakt het ook niet gemakkelijker want de clubs moeten 
voorzichtig met de persoonlijke gegevens van de leden omgaan. Het E-
mailadres is zo’n persoonlijk gegeven. 
 
FEHAC heeft twee communicatiekanalen voor nieuwsbrieven: 

• Club Nieuwsbrieven 

• Open Nieuwsbrieven 
 
Club nieuwsbrief 
Club Nieuwsbrieven worden met de gegevens vanuit de FEHAC-
ledenadministratie naar de club gestuurd. Van iedere club hebben we 
maximaal 5 functionarissen geregistreerd. Dit zijn voorzitter, secretaris, 
penningmeester, redacteur en FEHAC contactpersoon. Meer kunnen er niet in 
en meer willen we er ook niet in. 
FEHAC gebruikt LaPosta om deze nieuwsbrieven te versturen. 
 
Open nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief is een selectie uit de club nieuwsbrieven en wordt verstuurd 
via Joomla. 
Iedereen kan zich aanmelden voor de open nieuwsbrief. Dit kan via homepage 
van fehac.nl. Ergens in de rechterkolom staat FEHAC Nieuwsbrief: 
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Hier kan iedere geïnteresseerde zijn E-mailadres opgeven. Ook kan je hier je 
opgegeven adres beheren en eventueel wijzigen. 
 
Als ieder clublid zich aanmeld voor de Joomla-lijst, dan blijven uw leden op de 

hoogte van alle nieuwtjes.  

Ervaring leert echter dat niet iedereen zich aanmeld. 
Een oplossing is dat de club de nieuwsbrieven doorstuurt aan de aangesloten 
leden.  
 
De berichten van de Joomla-lijst mogen altijd doorgestuurd worden.  
De berichten van de Laposta-lijst bevatten ook uitnodigingen voor ALV etc. 
Deze zijn bedoeld voor de bestuursleden en voor de clubleden minder 
interessant. 
 
Handmatig doorsturen  
Hierbij stuurt een van de bestuursleden het bericht door aan de eigen 
clubleden vanuit zijn eigen E-mail (of gebruikt hiervoor een mail-programma). 
Het voordeel van handmatig is dat de afzender eerst kan bepalen of het bericht 
interessant genoeg is om doorgestuurd moet worden. 
 
Het gevaar van het doorsturen is dat ook de afmeldlink in het doorgestuurde 
bericht staat. Als een van de ontvangers deze link gebruikt, dan meldt de 
ontvanger de oorspronkelijke ontvanger af. Deze ontvangt dan van de FEHAC 
geen nieuwsbrieven meer. Dus wordt de gehele club afgemeld.  
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Het is niet mogelijk om de afmeldlink te verwijderen. De AVG eist zelfs dat 
ontvangers zich kunnen afmelden. Als uw clubleden geen E-mails willen 
ontvangen moeten ze dat aan uw club doorgeven en de club moet de persoon 
dan uit de lijst verwijderen. 
 
Automatisch doorsturen (Mail relay) 

 
Het is ook mogelijk om automatisch berichten door te sturen naar een lijst van 
E-mailadressen. Hiervoor zijn meerdere producten op de markt. Deze hebben 
alle zijn voor- en nadelen. 
 
Ook bij automatisch doorsturen kan een ontvanger de gehele club onbedoeld 
afmelden. 
 
Pas op met voor de hand liggende adressen. 
 
Een adres als fehac@onzeclub.nl ligt erg voor de hand om te gebruiken. Ieder 
bericht aan dit adres wordt doorgestuurd naar alle clubleden. Voor een 
kwaadwillende een mogelijkheid om uw leden te bestoken met spamberichten. 
Het gevaar bestaat dat uw domein als spammer wordt aangemerkt waardoor 
normaal E-mailverkeer heel erg lastig wordt. 
 
Omdat u zelf uw E-mailadres mag beheren in de Joomla-lijst kunt u hier het 
meest vreemde adres van maken. 
Zorg echter wel dat dit adres niet meegestuurd wordt naar uw clubleden. 
  

mailto:fehac@onzeclub.nl
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Club Nieuwsbrief (LaPosta-lijst) Open Nieuwsbrief (Joomla-lijst) 

  

 Afmeld-link 


