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Vacatures
Bestuursleden WV Tourmalet
Door aftredende bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe
bestuursleden.
Het bestuur vergadert normaliter een 6-tal keer per jaar, vergaderingen
vinden plaats op avonden dat er geen clubritten zijn en starten om 20.00
uur.
Ieder bestuurslid heeft een verantwoordelijkheid onder zich, waaruit
werkzaamheden kunnen voortkomen. Ons streven is om uit iedere
fietsgroep, van groep 1 t/m 4 een persoon in het bestuur te hebben. Om
zo van elke groep de nodige input te verkrijgen richting het bestuur.

We zoeken enthousiaste personen om met energie en plezier ons
bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld
bestuur. Een persoon met goede communicatieve vaardigheden, een
praktische inslag, die goed kan samenwerken in teamverband!

Voor meer info en als je interesse hebt in een bestuursfunctie kun je
altijd een van onze bestuursleden contacteren! Chantal, Egon, Luc, Nick,
Petra of Tonny. Of per mail via het secretariaat;
secretariaat@wvtourmalet.nl
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Voor onderstaande functies zoeken we personen:
Profiel kandidaat 1:
Een bestuurder voor onderstaande functies:
•

Afgevaardigde van de publiciteitscommisie
◦ communicatie en overleg met de beheerder van de website
◦ aanleveren documentatie voor de website
◦ reserve beheerder voor de website
• PR
• Publicaties in het weekblad
• Afgevaardigde van een fietsgroep,

Profiel kandidaat 2:
Een bestuurder voor onderstaande functies:
•

Afgevaardigde van de veldrit en/of lichtjestocht commissie
◦ verzorgt de communicatie tussen de commissies
◦ overleg met penningmeester ivm budgetten
◦ overleg met penningmeester ivm facturaties
• Afgevaardigde van een fietsgroep,

Profiel kandidaat 3:
Een bestuurder voor onderstaande functies:
•

Verantwoordelijke voor de kleding
◦ Nieuwe leden kleding laten passen en bestellen
◦ Verdelen binnengekomen kleding
◦ Facturatie kleding overlopen met de penningmeester
◦ Mankementen aan kleding communiceren en afhandelen met
leverancier
• Afgevaardigde van een fietsgroep,
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Penningmeester
WV Tourmalet
Profiel penningmeester:
Taken van de penningmeester:
•
•
•
•

Bijhouden van het kasboek
Verrichten van betalingen
Controle betaling contributies, gedeeltelijk incasso
Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid
van de vereniging
• Het financieel jaarverslag opstellen om ook de leden te informeren
• De begroting opstellen
• Jaarlijks met de kascommissie de kas controleren
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Leden ritten- en activiteiten
commissie
WV Tourmalet
De rittencommissie is per direct op zoek naar versterking!
De rittencommissie verzorgt de rittenkalender, de routes en
pauzeplekken van de clubritten. Daarnaast organiseert de
rittencommissie activiteiten als een openingsrit, sluitingsrit, startersgroep
of bijvoorbeeld nieuwjaarsborrel.
Een afgevaardigde van de commissie stemt regelmatig af met het
bestuur over de ritten, de activiteiten en het budget.
Binnen de commissie worden de taken onderling verdeeld.

We zoeken een enthousiast persoon die graag ritten wil maken en/of
activiteiten wil organiseren voor de club.
Heb je hierin interesse of heb je vragen: neem contact op met een van
de leden van de huidige commissie: Toon, Wietse, Luc of Chantal. Of
mail ons via ritten@wvtourmalet.nl
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