Informatiebrochure Promoteam commissie ACLO
Ben jij graag creatief bezig? Vind jij het leuk om posters en affiches te ontwerpen? Ben je in je vrije tijd of voor je studie vaak bezig met fotograferen en
het monteren van filmpjes? Of heb jij goede ideeën over de promotie van
de ACLO? Dan is het Promoteam iets voor jou! Het Promoteam is samen met
de Coördinator PR & Marketing verantwoordelijk voor het promotiemateriaal
van de ACLO. Geïnteresseerd? Lees dan deze informatiebrochure of mail
ci@aclosport.nl. Natuurlijk ben je ook altijd welkom op ons kantoor!

Wat is de ACLO?
De Academische Centrale voor Lichamelijke Opvoeding (ACLO) is de overkoepelende sportorganisatie voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en
de Hanzehogeschool Groningen (HG). Speciaal voor de studenten van deze
twee instellingen bepaalt de ACLO het sportaanbod. De ACLO is opgericht
in 1945 en is de grootste Overkoepelende Studenten Sport Organisatie van
Nederland met ruim 19.000 sporters. De ACLO biedt sport in de vorm van:
Groepslessen
Open uren
Cursussen
Vrij reserveren
Verenigingen
Open competities
Evenementen

www.aclosport.nl

Het Promoteam
Dit jaar is de ACLO weer op zoek naar leden voor het Promoteam! Deze commissie is verantwoordelijk voor het ontwerpen van promotiemateriaal in de
vorm van flyers, affiches, posters, spandoeken en banners. Daarnaast maakt het
Promoteam foto’s en filmpjes tijdens verschillende evenementen en van verschillende sporten en doet hier ook de bewerking van. Dit materiaal wordt gebruikt om het aanbod en de sfeer bij de ACLO voor haar sporters goed in beeld
te brengen. Het Promoteam gaat ook geregeld creatief brainstormen over leuke
input voor bijvoorbeeld social media, het marketingbeleid en de website. Ervaring is een pré, maar geen vereiste. Gedurende het jaar is er genoeg ruimte om
nieuwe skills aan te leren, bijvoorbeeld tijdens een cursus fotografie.
Taken van het Promoteam
•

•

•

•

Het maken van posters en ander promotiemateriaal voor de ACLO. Dit doe je
met behulp van programma’s zoals Indesign, Photoshop en Canva. Gedurende het jaar zijn er veel verschillende posters, affiches, flyers en banners nodig
voor de promotie van de ACLO. Het is wenselijk dat je al enige ervaring hebt
met het ontwerpen van materiaal in grafisch design programma’s. Dit is echter geen vereiste en als je enthousiast en leergierig bent dan ben je bij het
Promoteam ook op de juiste plek!
Het maken en bewerken van foto’s van verchillende sporten en evenementen.
De ACLO biedt maar liefst ruim 100 verschillende sporten aan en organiseert
ernaast ook veel evenementen. Het is leuk en belangrijk dat hier genoeg
beeldmateriaal van is. Ervaring met fotografie is een pré, maar geen vereiste.
Het maken en monteren van filmpjes van verschillende sporten, voor de commisie- en bestuurswerving en aftermovies van evenementen. De ACLO maakt
veel gebruik van video’s. Bijvoorbeeld voor het uitlichten van een sport, het
werven van actieve ACLO leden of in de vorm van een aftermovie van een
evenement. Ook hier geldt: enige ervaring met het monteren van filmpjes is
een pré, maar geen vereiste.
Het leveren van input voor berichten op social media en promotie vanuit de
ACLO. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan ideeën voor bestuurswerving of
het bedenken van nieuwe gadgets die de ACLO kan gebruiken.

Functies
Er zijn verschillende soorten functies binnen het Promoteam. Belangrijk om te
weten is dat je naast je hoofdtaak ook helpt met de andere taken. Je zult als fotograaf dus ook zeker helpen met het maken van een poster wanneer je dit leuk
lijkt.
FUNCTIE

TAKEN

Voorzitter

Leiden van de commissie; voorbereiden van vergaderingen; externe contacten

Secretaris

Mail onderhouden; correspondentie

Fotografen

Maken, selecteren en bewerken van foto’s

Editors

Maken en monteren van video’s

Designers

Designen van posters, flyers en banners

www.aclosport.nl

De Actieve ACLO
De ACLO organiseert vele leuke activiteiten voor alle commissies en besturen. Voorbeelden hiervan zijn een pubquiz, nieuwjaarsborrel, spelletjesavond en sportactiviteiten zoals klimmen, curling en wakeboarden. Behalve het contact met je eigen commissie, heb je ook regelmatig contact met andere commissies en het Dagelijks en
Algemeen Bestuur. Het is dus een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen!

Heb jij interesse in de Promoteam commissie? Stuur dan je CV en motivatiebrief vóór 24 september naar ci@aclosport.nl!
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