
VRIJWILLIGERS TAKEN VKW

COMMISSIE TAKEN OMSCHRIJVING WIE WANNEER OPMERKING

Voorzitter Coördineren van alle gebeurtenissen in de club, in 

samenwerking met de secretaris

Elena Slot Dagelijks

Secretaris Coördineren van alle gebeurtenissen in de club, in 

samenwerking met de voorzitter

Mirjam Zantingh; 

van 26-08 Vacature

Dagelijks

Penningmeester Financiële zaken van de vereniging bijhouden Diana Speelman; 

van 26-08 Vacature

Wekelijks

Coördineert en stuurt  vrijwilligers met verschillende 

functies; beheert hulpouderlijst

Mireille Lapré Wekelijks

Communicatie 

met de leden

Alles wat er in de vereniging speelt, verzamelen en 

verspreiden via app- en e-mail berichten, 

uitdeelmaterialen én de nieuwsbrief

Vacature Wekelijks Nieuwsbrief 1x per 2 

maanden

Website Bestaande site onderhouden en contact met de 

ontwerper

Hans Weggemans Wekelijks / 

maandelijks

Sociale media Onderhoud van de Facebookpagina en evt. andere 

(naar eigen inzicht)

Vacature Wekelijks / 

maandelijks

Fotograaf Bijzondere momenten op de foto zetten Rozemarijn Spoel Zo nodig

Clubkampioen-

schappen

Clubkampioenschappen organiseren en coördineren 2 x Vacature (2x) jaar

Uitjes Clubuitstapjes organiseren en coördineren Annaliesa Hoekstra, 

Marja Peltjes

Zo nodig Graag bevestigen 

Kampcommissie Clubkamp organiseren en coördineren Annaliesa Hoekstra, 

Marja Peltjes

Tweejaarlijks Graag bevestigen 

Uitvoerings-/ 

jubileum-

commissie

Uitvoering organiseren en coördineren + 90-jarig 

bestaan van de vereniging

2 x Vacature Tweejaarlijks

Sponsoring Contact met sponsoren zoeken en onderhouden Vacature Per kwartaal

Grote Clubactie Coördinatie verloop actie Vacature Jaarlijks

VCP Meldpunt voor de leden, leiding, ouders, bestuur én 

andere betrokkenen wat veilige sportomgeving betreft

Alrie van der 

Heiden

Zo nodig

AVG Zorg voor de privacy van alle leden Diana Speelman,

Elena Slot,

Hans Weggemans

Zo nodig

Technische 

commissie

coördinator Coördineert verloop van de lessen, leiding, wedstijden; 

accommodatie en materialen

Vacature Wekelijks / 

maandelijks

Accommodatie, 

materialen, 

gebruikers-

overleg

Controleert en geeft door de staat van de zaal en de 

materialen

Rieks Booij Per kwartaal

Kleding en 

attenties

Bestelling en verkoop VKW kleding en attenties Lianne Vredeveld/ 

vanaf 26-08 

Vacature

Per kwartaal

Leiding-

administra-

tie

Coördinator 

leiding

Onderhoud leidingdossiers, contracten, contact STK, 

personeelsbeleid

Vacature ouder + 

Vacature leiding

Zo nodig/ 

jaarlijks

Contactpersoon 

gymleiding

Contact tussen de leiding en dagelijks bestuur Vacature Zo nodig/ 

maandelijks

Contactpersoon 

turnleiding

Contact tussen de leiding en dagelijks bestuur Mireille Lapré Zo nodig/ 

maandelijks

Contactpersoon 

freerunleiding

Contact tussen de leiding en dagelijks bestuur Vacature Zo nodig/ 

maandelijks

Trainer-coaches Zorgen voor de welzijn van de leiding Mireille Lapré en 

Jolita 

Bagdonaviciute

Zo nodig/ per 

kwartaal

Jury coördinator Coördineert alle juryleden Corry van Leeuwen Voor de 

wedstrijden

Wedstrijdzaken Coördineert goed verloop van de wedstrijden 2 x Vacature Voor de 

wedstrijden

Wedstrijd-

commissie

Dagelijks 

bestuur

PR en 

communica- 

tie

Vrijwilligers coördinator

Activiteitenc

ommissies

Sponsoring

Commissie 

Sociale 

veiligheid


