
In de afgelopen seizoenen is het enkele malen voorgekomen dat spelers/speelsters en/of leden van 
de technische staf van FC Marlène met een interview/artikel in de media verschenen zonder dat het 
bestuur en persafdeling van de club daarvan op de hoogte was. In het komende seizoen willen wij dit 
voorkomen d.m.v. een duidelijk protocol m.b.t. de pers/media.

Belangrijkste punt daarbij is:
Besef altijd dat het een eer is om de clubkleuren van FC Marlène te mogen 

dragen en draag de club dan ook met trots uit!

Protocol voor de pers

Media die bij wedstrijden aanwezig willen zijn, of dit nu gaat om verslaggevers, fotografen, cameramensen 
etc. dienen zich immer aan te melden via het mailadres pers@fcmarlene.nl.
Hetzelfde geldt voor clubfotografen/videografen van tegenstanders van FC Marlène.
Er mogen dus beslist geen foto en video-opnamen van wedstrijden worden gemaakt zonder dat FC Marlène 
hiervan op de hoogte is.

Verslaggevers van de media hebben na afloop van de wedstrijd de mogelijkheid tot een kort interview met 
spelers en/of technische staf.

Aanvragen voor interviews buiten de wedstrijden om kunnen uitsluitend geschieden door een mail te sturen 
naar pers@fcmarlene.nl. De afdeling perszaken arrangeert dan de afspraak tussen de desbetreffende 
media en speler/speelster of lid van de technische staf van FC Marlène.
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PROTOCOL VOOR SELECTIES EN TECHNISCHE STAF

Tijdens wedstrijden:
Als men gevraagd wordt voor een reactie na afloop van de wedstrijd houd dan de belangrijke stelregel zoals 
hierboven vermeldt altijd in ogenschouw: Het is een eer om de clubkleuren van FC Marlène te mogen dragen 
en draag de club dan ook met trots uit.

Blijf vriendelijk, zelfs als de desbetreffende verslaggever lastige of nare vragen stelt. Op dat moment ben jij 
het boegbeeld voor onze club!
Val nooit ploeggenoten en/of leden van de technische staf en bestuur af in een reactie. Zelfs al ben je op dat 
moment ontevreden of zit je nog in de emotie van de wedstrijd. Conflicten worden bij FC Marlène intern 
opgelost. Lukt dat niet onderling of met de technische staf (trainer/teammanager) dan kan men immer nog 
terecht bij het bestuur.

Buiten wedstrijden om:
Krijgt men een aanvraag voor een interview buiten de wedstrijden om verwijs dan altijd naar 
pers@fcmarlene.nl. Accepteer dus nooit zomaar een aanvraag voor een interview!
De desbetreffende journalist kan via de mail een aanvraag doen voor het interview met eventueel het 
verzoek om een fotograaf toe te laten. De persafdeling van FC Marlène zal de afspraak regelen en zal 
verzoeken om het artikel voor publicatie te lezen.

Artikelen/interviews zullen door media niet mogen worden gepubliceerd voordat het desbetreffende 
selectielid en de persafdeling het artikel dus zelf gelezen heeft. De persafdeling zal vervolgens in 
samenspraak met de geïnterviewde, en eventueel een bestuurslid, waar nodig aangeven te rectificeren en/of 
akkoord te geven voor publicatie.

Bij aanvragen met interviews met leden van de jeugdselecties streeft FC Marlène er tevens naar dat er 
immer een volwassen persoon, vanuit het (jeugd)bestuur, persafdeling of technische staf, bij het interview 
aanwezig is.

Mediapartner
FC Marlène heeft in XYTO Media een uitstekende mediapartner/sponsor. Belangrijk is dus om zelf geen 
media te benaderen! Doe dit immer via de afdeling perszaken op pers@fcmarlene.nl.

Het is in het verleden gebeurt dat er media door zowel bestuur/technische staf/spelers of ouders/verzorgers 
was uitgenodigd zonder dat onze persafdeling of de mediapartner hiervan op de hoogte was. De afdeling 
perszaken heeft een uitgebreide perslijst met partijen die benaderd/uitgenodigd  kunnen worden bijvoorbeeld 
bij kampioenswedstrijden/toernooien/clinics en andere evenementen.
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