De KEK Den Haag WhatsApp-code
Wie lid is van KEK Den Haag wordt automatisch lid van onze handige WhatsApp-groep. Deze
groep is bedoeld als communicatiemiddel waarmee we alle leden in één keer snel kunnen bereiken
over fietsgerelateerde zaken. Inmiddels zitten zo’n 80 meiden in deze groep. Reuze gezellig! En
daarom is het belangrijk dat we samen op letten dat we alleen berichten posten die relevant zijn.
Daarom introduceren we de KEK WhatsApp-code: een aantal simpele spelregels die rust brengen
in de WhatsApp-groep.

De 7 spelregels
1. Gekeuvel
Gebruik de groep waarvoor hij is bedoeld. Onze WhatsApp-groep is bedoeld voor lastminutemededelingen of aankondigingen die gerelateerd zijn aan de fietsclub. Denk aan afgelasting van een
rit, aankondiging van de route of uitnodiging voor een
KEK-borrel. De groep is er niet voor gekeuvel. KEK is
uniek vanwege de vrijblijvendheid. Je kunt komen
fietsen wanneer je wilt, aan- en afmeldingen hoeven
dus niet in deze groep te worden gedeeld.

2. Bilateraal
Niet één-op-één in de groep. Net zoals het in de
fysieke wereld storend is als twee mensen zich in de
groep afzonderen en smoezen, is dat op WhatsApp
ook zo. Dus: geen bilateraaltjes in de groep, graag.
App dan even privé met elkaar.

3. Rekening
Deel een rekening in de WhatsApp-groep door middel van een foto met een rekeningnummer. Of
één Tikkie voor de hele groep. Als je Tikkies hebt die per persoon verschillend zijn, stuur die dan
privé aan de personen om wie het gaat.

4. Inventariseren
Soms willen leden met elkaar een toertocht fietsen of een andere activiteit ondernemen. Dit soort
initiatieven waardeert iedereen erg en kenmerkt de leden en KEK als fietsclub. Plaats dan binnen de
WhatsApp-groep een oproepje. Maar laat iedereen die geïnteresseerd is jou dan een privé-bericht
(PB) sturen, zodat je ze kan toevoegen in een nieuwe WhatsApp-groep over dit onderwerp.
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5. Foto’s
Tijdens onze ritjes en activiteiten maken we vaak
foto’s. Fijn om na afloop na te genieten met mooie
plaatjes. Vraag je bij het delen ervan af of anderen ook
blij worden van foto’s die soms helaas niet allemaal
even scherp en gelukt zijn. Kies van een hele serie
nagenoeg dezelfde foto’s de mooiste uit die je deelt in
de groep. En als je echt heel veel foto’s hebt, bedenk
dat dat we ook een Google Drive hebben, zodat de
foto’s ook centraal bewaard kunnen worden.

6. Stil
Wordt het heel druk en gezellig in de appgroep, dan
hoor je voortdurend berichtjes binnenkomen. Soms is
dit even onvermijdelijk. Als het je echt heel erg stoort,
is het handig om te weten dat je elke appgroep apart op ‘stil’ kunt zetten. Super handig!

7. Spreek elkaar aan
Laten we met elkaar proberen deze spelregels na te leven. En elkaar er ook op aan te spreken als
we ze per ongeluk even vergeten. Post dan bijvoorbeeld de link naar deze spelregels in de groep.
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