
VACATURE 
BESTUUR/COMMISSIE 
VERANTWOORDELIJKE, 

AANGEMELD DOOR

AANTAL 
MENSEN

TAKEN UREN WANNEER
BENODIGDE 

VAARDIGHEDEN
EERSTE 

OPVANG DOOR
OPMERKING

bestuurslid voorzitter 1 in overleg met bestuursleden 10 uur per maand gehele jaar
besluitvaardig, 
collegiaal, 
inspirerend

voorzitter
wegens niet herkiesbaar 
aftredend bestuurslid

beheer clubkleding
aangemeld door Adriaan 
Mellema

2
voorraadbeheer, uitgifte, 
inname, borg

2x4 weken à 2 uur (aan 
begin en einde 
langebaanseizoen)

begin en einde 
seizoen

administratief, 
accuraat, 
communicatief

bestuur of 
Adriaan

Adriaan stopt, opvolging 
noodzakelijk

sponsoring stimuleren bestuur/pr 2 sponsorbeleid mee uitvoeren
1 à 2 uur per week 
gedurende 20 weken in 
seizoen

kan gehele jaar door
communicatief, 
creatief, commercieel

voorzitter
nu ad hoc, moet meer 
structuur

uitbreiding/ondersteuning 
wedstrijdcommissie

technische commissie 1

nader uitwerken in overleg 
met de twee bestaande 
leden van de wecie en de 
technische cie.

2 à 3 uur per week in seizoen
communicatief, 
wedstrijd-minded

bestaande twee 
leden wecie.

geen

pr, in het bijzonder inzet en 
beheer sociale media 

bestuur 1

intensiveren inzet sociale 
media, bevorderen 
samenwerking en contact 
met bestuurslid pr

1 à 2 uur per week gehele jaar

creatief, 
communicatief, 
ervaring met sociale 
media

bestuurslid pr
nu ad hoc, moet meer 
structuur

toegangscontrole bestuur 2 tot 4
controleren lidmaatschap, 
verwelkomen nieuwe en 
potentiële leden

22 weken à 4uur langebaanseizoen

gastvrij en 
communicatief, 
kennis van de 
vereniging

bestuurslid

kan op toerbeurt, in 
onderling overleg. Alleen 
of samen. 
Vrijwilligersvergoeding 
beschikbaar

Bezetting marathon cie Wil vd Hamsvoord 2
Organiseren clubmarathon, 
bevorderen 
marathontraining

1 a 2 uur per week lange baan seizoen
communicatief, 
kennis v 
marathongebeuren

TC
Geschied door 1 pers. 
nu

beheer materiaalruimte onder 
tribune

bestuur 2

uitgifte schaatsen aan 
kinderen zaterdagmorgen; 
trainingsattributen beheren 
e.d.

2 uren per week langebaanseizoen
klantvriendelijk, 
accuraat, praktisch

bestuurslid of 
coördinator kleine 
baan

geen

"back office" catering, 
inschrijvingen e.d. in jurytoren

organisatoren activiteiten, 
wedstrijdcommissie

2
catering, inschrijvingen, 
medailles, uitslagen bij 
diverse clubactiviteiten

 ca 3 uur per activiteit
voor, tijdens en na 
clubactiviteiten

huishoudelijk en 
administratief

bestuur, 
wedstrijdcie.

afstemmen met wecie 
en bestuurslid 
activiteiten

fotograaf bestuur/public relations 2

foto's en filmpjes maken 
tijdens activiteiten en 
evenementen. Plaatsen op 
website (pm regelgeving 
privacy!) 

gemiddeld ca 3 uur per 
activiteit (nadere info bij Gert-
Jan van Nisselrooij)

gespreid over hele 
seizoen

kennis van onze 
sporten en van 
fotografie. Eigen 
apparatuur

Gert-Jan van 
Nisselrooij; 
bestuurslid PR

Gert-Jan van Nisselrooij 
stopt voorjaar 2019

administratiewerkzaamheden 
basisscholenschaatsfestijn

Peter Henning 2 in overleg met BSF-cie 4 uur per week september-november
administratief, 
accuraat

Peter Henning en 
Huub Ulrich

opvolging van 
bestaande vrijwilligers
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