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Missie van de District

We zetten nieuwe clubs op en
ondersteunen alle clubs in het 
bereiken van excellentie.



Rol van de PRM

• Bescherm het merk van Toastmasters.

• Ontwikkel een Plan voor Public Relations 

• Communiceren van Belangrijke Toastmasters Berichten

• Verantwoordelijk voor opleiding van de VPPRs in het 

District

• Promoveren van een Club in het gehele Caribische Gebied



Rol van de VPPR per Club Constitutie

Deel 4 

De Vice President Public 
Relations is de vierde
geplaatst als verantwoordelijk
lid van de club en is 
verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en geven van 
richting aan het programma
van publiciteit dat de 
individuele leden informeert
maar ook de generale publiek
over Toastmasters 
International. 

The VPPR zit voor het 
commissie van public 
relations.



Public Relations  -
Gedurende
Vergaderingen

Toastmasters International wenst
dat ieder Lid over de gehele wereld
dezelfde ervaring heeft gedurende
Vergaderingen van de Club.  

Deel van je rol is het verzekeren dat
de vergadering van de Club conform 
het Toastmasters’ merk wordt
gehouden.



Persoonlijkheid
van de Club

Alhoewel elke Club het 
tendens heeft om zijn
eigen persoonlijkheid te
hebben, als de VPPR moet
jij een vinger aan de pols 
houden voor
standaardisatie.

Het beste manier om het 
te meten is door het 
recenseren van Moments 
of Truth handleiding.



Moments of Truth – Momenten van 
Waarheid

1.  First impressions – Eerste Indruk

2.  Membership orientation- Orientatie van Leden

3.  Fellowship, variety, and communication- Vriendschap, 
Variëteit en communicatie

4.  Program planning and meeting organization- Plannen van 
programma en organisatie van vergaderingen

5.  Membership strength- Kracht van lidmaatschap

6.  Achievement recognition – Erkenning van prestatie

Discussie: Welke Moment in de vergadering van Club 
meeting denk jij dat de VPPR een oog op moet houden? 



Stof tot nadenken

De VPPR moet een oog houden op alle aspecten van de 
Momenten van Waarheid.

Reden:  De gehele ervaring gedurende de vergadering helpt
tot het onderhouden van de reputatie van Toastmasters 
reputatie en het merk. 



Is dit een leuke Toastmaster 
Vergadering?



Is dit een leuke Toastmaster 
Vergadering?



Huisstijl gedurende Virtuele vergaderingen

Gedurende de pandemie, verschillende Clubs vergaderen virtueel.  
Moedig de Club leden aan om hun camera aan te hebben.  Het helpt bij
het levendig maken van de vergaderingen.  

Aanvullend, Leden moet hun Toastmaster pin, kleding of het virtueel
achtergrond gebruiken.  

Het helpt Leden om te binden, geeft het gevoel van een vergadering van  
Toastmaster door merk bevordering. Virtuele Achtergronden kunnen
gedownload worden van Toastmasters International -Online Meetings

https://www.toastmasters.org/resources/news-and-announcements/online-meetings


De Sergeant at Arms is verantwoordelijk voor de opzet van het virtuele en
fysieke ruimte.  Alhoewel, de VPPR wordt aangemoedigt om te helpen en
te verzekeren dat Toastmasters merk materialen worden tentoongesteld.

Suggesties:

1. Stel tentoon het Club vaandel achter de zittende President.

2. Op het moment dat gasten arriveren, toon een roterende slide show 
met informatie over je Club, Pathways, prestaties en generale
informatie. 

Huisstijl gedurende Virtuele vergaderingen



Virtuele Achtergronden help om discretie
te geven aan je woning.

Echter, wees er zeker van dat je kleding, 
of kleur niet samensmelt met de virtuele
achtergrond.

Als dit gebeurt, het kan het wat moeilijk
maken voor de evaluator, leden en gasten
om de spreker te zien.

Snelle Tip



Belichting is belangrijk

Voor presentaties in de avond:

1. Plaats een lamp voor je. Je gezicht moet belicht worden. 

2. Indien je mobiele telefoon een flitslamp heeft, stut het voor
je gezicht zodat het licht op jou schijnt. 

3. Zit Nooit met een lamp achter je. 

4. Zit Nooit in een donkere kamer met een camera aan.



Gebruik Titels



Gedurende Vergaderingen –
Gebruik Titels

“Collega Toastmasters, 
laten wij, Toastmaster 
Sarah feliciteren voor
het  voltooien van haar
Niveau 1 in Pathways’ 
Effective Coaching.” 

Madam Area Director

Mr. President

Distinguished Toastmaster

Mr. VPPR…..Madam VPPR



Gebruik Merk Materialen

Identificeer Toastmaster merk materialmen in deze foto.  Er zijn tenminste negen.



Toastmasters International – Agenda voor Club 
Vergadering

Gebruik Merk Materialen

https://www.toastmasters.org/resources/club-meeting-agendas


Wees zeker ervan dat het Merk zichtbaar is gedurende
vergaderingen in persoon.



Waarom is het Merk belangrijk

Alle punten leiden weer naar het logo, 
Dat is de identiteit van Toastmasters International.



Onze Merk Verenig onze Diversiteit



Doel #2

Media



Bouw een effectieve Public Relations Programma

• Jou Rol
• Coordineren met de lokale media

• Bijdragen aan het website en inhoud voor de nieuwsbrief

• Dienen als woordvoerder

• Publiceren van nieuws en activiteiten van de Club



Bouwen aan een
effectieve
Public Relations
Programma

• Activiteiten van de District

en Club
• Success verhalen

• Gast sprekers

• District conferentie

• Sprekers wedstrijds &

winnaars

• Installatie van Officieren

• Speciale programma’s

• Bezoekende Hoogheden



Behulpzame
hulpmiddelen

Geeft tips: hoe om 
te gaan met de 
media.



Bouwen van een effectieve Public Relations Programma

www.toastmasters.org/Leadership-Central/Public-Relations

Toastmasters International -Sample News Releases

http://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Public-Relations
https://www.toastmasters.org/leadership-central/club-officer-tools/club-officer-roles/public-relations/sample-news-releases


• Digitale Media Kit

• Toastmasters feiten blad

• Historie van Toastmasters

• Biografie van de Organisatie

• Kaart met locaties

• Kenmerk, Voordelen en Waarde blad



• Aanprijzend idee voor verhalen aan het nieuws

media

Wat is een idee?

Een uitnodiging voor een

verslaggever om verslag te geven over 

een onderwerp of een plaatselijk

evenement. Een goed idee presenteert

een imperatief en duidelijk verhaal

over een onderwerp van interesse 

voor de verslaggevers, lezers en

kijkers.



• Elementen van een basis idee

• Email onderwerp (kort en pakkend)

• Groeten/verwelkomend

• 2 tot 3 korte paragrafen

• Introductie

• Uniciteit

• Voordeel voor de publiek

• Oproep tot actie/handtekening



Onderwerp : 28 Toastmasters gaan door in de werelds grootste

sprekers wedstrijd

Beste Steve,

Het resultaat van de werelds grootste sprekers wedstrijd zijn

binnen: 28 semi finalisten willen wedijveren in de Toastmasters

World Champion of Public Speaking title!

Een deelnemer van jou Area is door naar de halve finale. Wees 

de eerste om een interview te houden met ze. Volg de wedstrijd

in Augustus en vind uit of zij doorgaan naar de World 

Championship of Public Speaking. Zie onderstaand het 

nieuwsbericht of stuur mij een e-mail voor meer informatie. Ik

zou blij zijn om een interview op te zetten met de deelnemer en een

expert in spreken.

Handtekening/contact informatie



Doel  #3 Leden



Hoe Leden kan helpen om het Club te
promoten
1.Draag het Toastmaster pin binnen en buiten

vergaderingen van de Club.

2.Stuur door de jpg versies van de folder van de 
Club vergadering.

3.Zet een gast WhatsApp Chat op, stuur regelmatig
het laatste nieuws en uitnodigingen.

4.Plaatst regelatig berichten op je sociale media 
pagina.



5. Toastmasters is overgegaan naar Pathways.  Het 
oude programma, “Legacy,” moet niet meer
worden bevordert.

6.Biedt twee inloop evenement per jaar.

7.Versterk advertentie op sociale media pagina.

8.Leer Leden hoe zij Toastmasters kunnen
promoten.

Hoe Leden kan helpen om het Club te
promoten



Pathways Quiz

Uit je geheugen, op dit moment, hoeveel paths kan je 
benoemen?



DISCUSSIE

Welke is jou Path ?

Waarom heb je deze
gekozen?



Mijn naam is Toastmaster _______________________________en
Ik ben lid van  _______________________ Toastmasters Club.

Na het realiseren dat ik zelf vertrouwen nodig had in het openbaar
spreken en leiderschaps kwaliteiten , ben ik Lid geworden van 
___________________________ Toastmasters Club.

Hoe comfortabel ben jij met spreken voor een groot publiek?

Vat samen wat ze hebben gezegd.

Gebaseerd op wat je hebt gezegt __________________ Path kan
een ideale oplossing zijn voor jou.  Ik kies voor de _____________ 
Path.  Deze plaats de focus op  __________________________.

Mijn Club’s vergardering is op  _______________________, als ik jou
uitnodig, zou je komen om te observeren wat wij doen?



Terug naar de  
Main Room


