Vacature voorzitter
Word JIJ het gezicht van onze vereniging? Wil je in contact staan met zowel onze
commissies binnen de vereniging als met onze externe partijen op gemeentelijk
niveau en binnen de korfbalwereld?
Als voorzitter maak je deel uit van het dagelijks bestuur. De volgen taken vallen hieronder:


Het leiden van de vereniging;



Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen;



Coördineren van de bestuurstaken en het toezicht houden daarop;



Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;



Onderhouden van de contacten met de gemeente en andere (korfbal) verenigingen;



In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader;



Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van de statuten en het
huishoudelijk reglement;



Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging.

Algemeen bestuurslid is ook mogelijk
Interesse? Meld je aan bij Marleen, Arjan of William of stuur een e-mail naar bestuur@voltreffers.nl

Vertrouwenscontactpersoon (M) gezocht
Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters,
toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor,
geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de
mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.
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Redactie wil meer KOPIJ !!


Verzorgen en verspreiden van de NIEUWSTREFFER;



Verzorgen en onderhouden van de website;



Verzorgen van affiches, programmaboekjes, publicaties op het mededelingenbord, e.d.;



Contacten onderhouden met de pers.

Sponsorcommissie zoekt leden !!


Opstellen van en uitvoeren van een sponsorbeleid;



Werven van sponsoren;



Contacten onderhouden met sponsoren.



Zorgdragen voor het ontwikkelen van een meerjarig sponsorbeleid;



Het toezien op het uitvoeren van de genoemde tegenprestaties in het sponsorcontract.

Teamouder iets voor jou?


Contactpersoon naar andere ouders;



Regelen van vervoer van jeugdleden;



Regelen van taart bij Kampioenschap;



Inlichten van sponsor bij mogelijk kampioenschap van zijn team.

Verder zoeken wij nog mensen voor :



Scheidsrechter of Jeugdwedstrijdleider



Teamouder



Trainer/Coach

Interesse? Meld je aan bij de tc@voltreffers.nl of 1 van de TC leden (Remko v. A. , Anne, Ellen, Babette, )
Wil je je eigen op een andere manier inzetten? Dat kan natuurlijk ook !! Meld je dan aan bij één van
onderstaande commissies :
Beheer ( beheer@voltreffers.nl )
Kantine ( kantine@voltreffers.nl )
Website ( webmaster@voltreffers.nl )
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