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Notulen Schoorl Community jaarverslag 2020
Datum: 7 december 2020
Aanwezig: Arno, Eveline, Monique (notulen), Anita, Sanne, Mathijs, Femke

Overzicht 2020
Het jaar 2020 kenmerkt zich wederom door grote groei in aantallen volgers voor Schoorl
Community.
Niet alleen kwam er meer groei in volgers ook ontstond er steeds meer interactie.
De redacteuren van Schoorl Community plaatsten niet alleen de berichten maar
monitorde ook de reacties. Met altijd op inhoud en positief.

Facebookpagina columnisten
Schoorl Community heeft in 2020 twee vaste columnisten te weten Robin Corbee en
Annelies Spaargaren. Hun beide columns worden goed gelezen.

Facebookpagina items
Schoorl Community bleef ook in 2020 dicht op het nieuws van het Duindorp zitten en
pakte informatie uit de samenleving snel op en maakt daar eigen berichtgeving van of
deed dit via de mediapartners.
Enkele belangrijke posts uit 2020 waren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huurwoningen OosterkimSchool
Behoud molens
Pumptrack Schoorl
Vakantiehuisjes
Herinrichting centrum Schoorl
Afval Scheiding
Lichtmast reclames
Speeltuin Schoorl oost
Oude gymzaal
Milieustraat gemeente Bergen
’t Meertje
Geldautomaat
Sterna Dougallii bijzondere vogel gespot
Werkzaamheden Voorweg
Timelaps Corona drukte
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•
•
•
•

Kampvuren in de duinen
Motoren overlast
Corona maatregelen
Schoorlse vlag

Berichten van Schoorl Community worden gelezen door 5000 tot 20.000 mensen (bron:
Facebook analytic).

‘t Meertje
Schoorl Community won in september de mooie prijs de Gouden Roerdomp voor het
plan van ’t Meertje. Dit plan wordt verder uitgewerkt in 2021.

Gemeente
Het bestuur heeft zich vele malen ingezet als sparringpartner van verschillende
gemeentelijke participatie projecten. Schoorl Community heeft meerder uitvragen
gedaan via haar platform om te onderzoeken hoe de inwoners over verschillende
onderwerpen dacht. Daar werd massaal op gereageerd (100 plus reacties per
onderwerp).

Bekendheid
Steeds meer partijen binnen het Duindorp Schoorl weten Schoorl Community te vinden
en er ontstaan mooie samenwerkingen.
Doelstelling voor 2021 is om ook offline een krantje uit te brengen
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