Actieplan Pers
Portefeuillehouder: Jeroen Bos
Hoe gaat Bestuur Dam de portefeuille pers invullen?

Inleiding
Dit is het halfjaarlijkse plan voor de portefeuille pers van de Jonge Democraten Friesland. Bestuur Dam
2020 vindt het belangrijk dat de afdeling politiek geluid laat horen en dat leden gestimuleerd worden
door interessante stof; hierom heeft het bestuur besloten dat de portefeuille pers intensiever moet
worden benut. In dit plan zal een kader worden geschetst voor de invulling van deze post.

Frequentie
Zoals in de inleiding is aangegeven vindt het bestuur het belangrijk dat de afdeling de portefeuille actiever
gaat benutten. Hierom is besloten dat de portefeuillehouder in overleg met het bestuur elke week een
actualiteit uitkiest om te gaan belichten. Dit kan een lokaal onderwerp zijn of een landelijke actualiteit, in
dat laatste geval zal er wel een link worden gelegd tussen de landelijke kwestie en de lokale omgeving.
Het geproduceerde stuk zal na controle van het bestuur geplaatst worden op de sociale kanalen van de
Jonge Democraten Friesland. Naast dit wekelijkse bericht zal er met betrekking tot de themamaanden
elke maand een stuk worden geproduceerd waarmee het bestuur de lokale pers zal proberen te bereiken.
Deze maandelijkse stukken hebben raakvlak met het thema van de maand waarin gepubliceerd wordt.
Het bestuur zal alle middelen inzetten om gepubliceerd te worden maar ziet ook in dat het niet altijd
haalbaar is om het nieuws te halen. Mocht dit het geval zijn dan zullen de persstukken uiteindelijk (binnen
de themamaand) op de sociale kanalen geplaatst worden

Inhoud
Om een eigen karakter op te bouwen en om een routine op te bouwen zullen de wekelijkse stukken een
format-based opbouw kennen waarin in ieder geval de volgende elementen terug zullen komen

-

Wat vindt de landelijke JD van het onderwerp

-

Een quote van de voorzitter

-

Input vanuit de leden

De maandelijkse berichten zullen uitgebreider zijn en opgebouwd zijn en voldoen aan de voorwaarden
die de landelijk pershandleiding voorschrijft; daarnaast zullen deze berichten eerst naar de landelijk
persportefeuille worden gestuurd ter controle en redactie.

Perscontacten
In het eerste halfjaar van bestuur Dam is een lijst met perscontacten opgebouwd deze lijst zal worden
overgenomen om de maandelijkse stukken te verspreiden. Daarnaast zal het persoonlijk netwerk van het
bestuur worden ingezet om publiciteit te bemachtigen.

Disclaimer
Het bestuur is er zich van bewust dat publicaties doen namens de vereniging een verantwoordelijkheid
met zich meebrengt. Hierbij spreken wij uit dat wij altijd zullen handelen binnen de kaders die vanuit het
landelijke bestuur zijn opgezet, daarnaast zullen wij geen stukken publiceren die in conflict zijn met de
landelijke politieke lijn

