Week van de Official (1 tot 9 oktober 2022)

Bedankt om mee te doen!
Organiseer je een actie of bedanking voor jouw official(s)? Of wil je in jouw club
communiceren rond de Week van de Official? Top. 🙌🏽
We ontwikkelden voor jou een ruim communicatiepakket waar je binnen de club mee aan
de slag kunt gaan. We bieden jullie heel wat afbeeldingen, gifs en andere video’s waarmee
je aan de slag kunt gaan.
Psssst. Vergeet zeker niet je acties te delen via #bedanktscheids en/ of #bedanktjury op
social media.
Het communicatiepakket bevindt zich in Google Drive.

Logo
Wil je op een bepaald kanaal alleen het logo communiceren? Geen probleem. Dan vind je
het terug in deze map.
•
•
•
•
•

Banner 3304x993
Full HD 1920x1080
Mail banner 500x207
Socials feed 1200x1200
Socials Stories 1080x1920

Afbeeldingen per official (animatiefiguurtjes)
In deze map vind je ook alle afzonderlijk (de verschillende officials, mét en zonder
attributen,…) Je kunt dus zelf kiezen wat je gebruikt binnen jouw club.
•
•
•
•
•

Banner 3304x993
Full HD 1920x1080
Mail banner 500x207
Socials feed 1200x1200
Socials Stories 1080x1920

GIF officials
De toffe gif kun je in verschillende formaten gebruiken en is echt een eyecatcher op website,
Facebook, Instagram… In deze map vind je ook alles afzonderlijk (de verschillende officials,
mét en zonder attributen,…) Je kunt dus zelf kiezen wat je gebruikt binnen jouw club.
•
•
•
•
•

Banner 3304x993
Full HD: 1920x1080
Mail banner gif 500x207
Socials feed (Instagram, Facebook, LinkedIn,...) 1200x1200
Socials Stories (Instagram, Facebook,...) 1080x1920

Vlaamse Sportfederatie
Zuiderlaan 13, 9000 Gent ı 09 243 12 90 ı info@vlaamsesportfederatie.be
www.vlaamsesportfederatie.be

Week van de Official (1 tot 9 oktober 2022)

Social media actie
We geven je een handige tip mee om ook jouw officials in de kijker te zetten op social
media. Neem een foto van jouw official en maak ze herkenbaar. Kleef er het Wvdo-lintje op &
geef ze een medaille. 🏅
Een voorbeeldje vind je hieronder. We ontwikkelden hiervoor een logo (links bovenaan) en
een medaille die je gemakkelijk op jouw foto’s kunt plaatsen.

👉🏽 Ik ben geen grafisch talent, voor mij is dit te moeilijk. 😅
Nee hoor! Onze tip: gebruik het gratis ontwerpprogramma Canva en doe dit heel simpel en
snel. Ontdek het in de instructievideo. Die vind je ook terug op Google Drive (in de map
social media actie).

Animatiefilmpje Week van de Official
In het communicatiepakket vind je ook een tijdloos animatiefilmpje van Week van de Official.
We brengen op een ludieke manier waar deze week om gaat.
Speel het filmpje af in de sporthal, tijdens wedstrijden,... Of plaats het op jouw website, social
media kanalen…
Uiteraard ook te vinden op YouTube via: https://youtu.be/tazYcjPfFBI.
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