
ORGANISATIE VKW

Minimaal ééns per jaar en zovaak nodig

Voorzitter Elena Slot
Secretaris Mirjam

Zantingh; vanaf
01-09 Jolanda
Pheifer

Kascontrole; evt
financiële  commissie

Penning-
meester

Diana Speelman;
vanaf 26-08
Hans
Weggemans

"Raad van Wijzen"
(oudere leden, leiding
en bestuursleden),
met een adviserende
rol over de ervaring
van VKW

Linda Wolting en team

Vrijwilligers-
coördinator
 Mireille Lapré

Coördineert en
stuurt  vrijwilligers
met verschillende
functies; beheert
hulpouderlijst

Coördinator
technische
commissie
Rieks Booij

Coördineert
verloop van de
lessen, leiding,
wedstijden;
accommodatie en
materialen;
bezoekt gebruikers-
overleg MFA

Ledenadministratie en
communicatie

Ledenlijsten kloppend
houden, invoeren en
doorgeven; berichten
naar de leden
verspreiden via app-
en e-mail berichten én
uitdeelmaterialen

Annaliesa Hoekstra Met een VKW telefoon Accommodatie,
materialen

Krijgt meldingen van
de leiding en geeft  de
staat van de zaal en de
materialen door. Zorgt
voor nieuwe
materialen in overleg
met leiding en
bestuur. Coördineert
onderhoud van de
zaal.

Vacature

PR en communicatie Nieuwsbrief Alles wat er in de
vereniging speelt,
verzamelen en in één
nieuwsbrief
samenstellen (1x per 2
maanden)

Linda Wolting Kleding en attenties Bestelling en verkoop
VKW kleding en
attenties

Lianne Vredeveld/
vanaf 26-08 Marianne
Darwinkel

Website Bestaande site
onderhouden en
contact met de
ontwerper

Anno Hoekstra Leidingadministratie Coördinator leiding Contracten, vacatures,
personeelsbeleid

Vacature ouder +
Vacature leiding?

(Sociale) media Krant berichten Vacature Contactpersoon gym Contact tussen de
leiding en dagelijks
bestuur

Vacature

Onderhoud van VKW
Facebookpagina

Linda Wolting

Onderhoud van VKW
Instagram account

Lotte Wolting Contactpersoon
turnen

Contact tussen de
leiding en dagelijks
bestuur

Mireille Lapré +
Vacature

Fotograaf Bijzondere momenten
op de foto zetten

Rozemarijn Spoel Contactpersoon
freerunning

Contact tussen de
leiding en dagelijks
bestuur

Vacature

Activiteiten-
commissies

Organiseren van
verschillende
activiteiten

Wisselend per
activiteit

Trainerscoaches Zorgen voor de welzijn
van de leiding

Mireille Lapré en Jolita
Bagdonaviciute

Uitvoerings-/
jubileumcommissie
(VKW is 90!)

Mireille Lapré, Linda
Wolting, Marja Peltjes,
Willemijn de Noord,
Lotte Wolting, Maite
Vierhoven

Het foute uur jaren 90 Jurycoordinator Coördineert alle
juryleden

Corry van Leeuwen

Jeugdcommissie  Maite Vierhoven en
Lotte Wolting +

Onder begeleiding
van:

Wedstrijdzaken Coördineert goed
verloop van de
(onderlinge)
wedstrijden,
clubkampioenschap-
pen

Vacature

Sponsoring Contact met
sponsoren zoeken en
onderhouden;
sponsoracties

Vacature Vertrouwenscontact-
persoon (VCP)

Meldpunt voor de
leden, leiding, ouders,
bestuur én andere
betrokkenen wat
veilige sportomgeving
betreft

Alrie van der Heiden

AVG Zorg voor de privacy
van alle leden

Diana Speelman,
Elena Slot,
Hans Weggemans

Commissie Sociale
veiligheid

ALV

Wedstrijdcommissie

Vrijwilligerscommissie

Dagelijks
bestuur =

KERNbestuur

Bemoeit zich
met algemene

bestuurlijke
zaken en stelt
taken van de
commissies

samen

Technische commissie

Overleg kern
koersbepalend
elke 3 weken;

min 3 jaar

Algemeen bestuur

Vergadering elke 6
weken, evt zonodig

met bepaalde
commissie-
vertegen-

woordigers; min 2
jaar

Commissies
overleggen zonodig
(bvb ééns per 2-3

maanden) en
rapporteren aan de

coördinator en
zonodig aan DB; min 1

jaar

Sponsoring

Grote Clubactie Coördinatie verloop
actie

Marcel Lok


