Openvacatures seizoen 2019-2020:
-

Materiaal (beheer + spullen naar zaal + gedeelde spullen)
Zorgen dat er voldoende materialen zijn, dat de materialen over gaan naar de zaal
wanneer nodig. Contact leggen met andere verenigingen in de omgeving wanneer de
zaal periode start zodat wij bv. de korven er neer leggen en de andere vereniging de
palen en dat deze van elkaar geleend worden.

-

Regio vergaderingen
1x per seizoen (buiten – binnen – buiten). Wat speelt er binnen de verenigingen? Hoe
kunnen we elkaar ondersteunen? Waar lopen we tegen aan? Hoe lossen andere
verenigingen dit op? Etc.

-

Wedstrijdsecretariaat
• Contact persoon bond
• Teams doorgeven
• Zaaluren regelen/aanvragen bij de gemeente
• Wedstrijden doorgeven bij de knkv wanneer deze verzet dienen te worden
Deze taak is het meest behapbaar wanneer je dit met 2 personen uitvoert. Al zal 1
persoon de lead hebben in het mailcontact met de bond.

-

Sleutelbeheer
Je zorgt dat het kader een sleutel krijgen en hier een briefje voor ondertekenen dat ze
een sleutel ontvangen hebben. En dat wanneer kader stopt ze de sleutel weer
inleveren.

-

Scheidsrechters begeleiden
Je begeleid scheidsrechters tijdens wedstrijden. Ondersteund hen vanuit de zijlijn (als
het mogelijk is op technisch en mentaal gebied. Is dat niet mogelijk dan op mentaal
gebied)

-

Contact persoon kleedlokalen
Je regelt samen met Robert van Lijssel de kleedlokaal indeling voor de
buitenseizoenen voor het korfbal. Zowel voor op wedstrijd dagen als voor de
trainingsdagen.
Contact persoon MFA
Wanneer er een ruimte gereserveerd dient te worden, kun je deze reserveren. Dit kan
voor vergaderingen of activiteiten zijn. Je geeft wedstrijd wijzigingen door aan het
MFA zodat zij op de hoogte zijn.

-

-

Coördineren spelregelbewijs
Alle jeugdige vanaf de B dienen het spelregelbewijs te maken. Jij motiveert de jeugd,
helpt ze met het aanvragen hiervan en houdt in de gaten of iedereen deze ook
maakt.

-

Rijschema’s/ hulpouder schema’s
Per team zullen deze gemaakt gaan worden.

-

Korfbalactiviteiten
Je organiseert samen met activiteiten commissie jeugd voetbal de openingsdag,
slotdag etc.

-

Commissie lid:
Je hebt ongeveer 8 vergaderingen in het jaar. Hierin houdt je samen met de rest van
de commissie de helikopterview over de korfbaltak. Hoe verloopt alles, waar moet er

•
•
•
•
•
•

aandacht naar uit gaan? Je zet je in voor het zoeken van kader, nieuwe leden etc. Je
organiseert leidsters vergaderingen en ouderavond.
Kader vacatures:
Coach voor de D
………….
Trainster voor de B
………….
Coach voor de B
………….
Trainster senioren
………….
Coach senioren
…………..
Scheidsrechter
…………..

Ingevulde vacatures seizoen 2019-2020
- Indelen scheidsrechters
- Kleding
- Shirts repareren
- Kring – slotdag
- Teamindeling
- Hoofdbestuur
- Beleidsplan
- Mail beheer
- Minikids begeleiden

Merel
Hanneke
Francien
Francien
Commissie
Annette + Merel
Merel
Anette
Kim, …….

