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ALGEMEEN ADJUNCT TECHNISCHE COMMISSIE 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

 
Hoofdtaken: 

- is lid van de technische commissie, bezoekt die vergaderingen     
- houdt toezicht op het ingezet beleid van de commissie 
- assisteert de commissie bij alle te voeren werkzaamheden 
- Opstellen, i.s.m. de voorzitter, van een, op basis van door de T.C vastgestelde normvergoedingenlijst, 

(concept) T.C. seizoen begroting 
- accorderen van trainers- of spelersdeclaraties en alle overige, onder de TC vallende, uitgaven en 

verzorgt betalingsopdrachten hiervoor aan de penningmeester van de vereniging 
- bijhouden administratie begroting - versus kosten en regelmatig opstellen en in T.C 

behandelen van financiële prognoses t.o.v. de oorspronkelijke begroting 
- contactpersoon (enig) naar de Gemeente toe inzake inhuur of opzegging van zalen 
- contact persoon tussen Technische Commissie en de materiaal (ballen) beheerder.  

Subtaken: 

- vervangt de voorzitter/secretaris bij diens afwezigheid 
- ontwikkelt en houdt toezicht op het te voeren beleid van de commissie 
- houdt toezicht op het functioneren van leden van de commissie 
- helpt mee met het werven van commissieleden 
- helpt mee met door de Technische Commissie geplande activiteiten 

 

FUNCTIE-EISEN: 

 

Kennis: 
- kennis en affiniteit met het volleybal. 
- kennis van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging. 
- kennis van de vereniging organisatie structuur. 
- kennis van de reglementen van de Regio en van de Nevobo. 
- kennis van de spelregels van het volleybal. 
- kennis van de ondersteunende activiteiten van de regio. 
- kennis van beleidsvorming. 
- kennis van het opstellen van begrotingen. 
- kennis van dubbel boekhouden (financiële administratie penningmeester). 
- kennis van en kunnen werken met computer-softwarepakketten (o.a Word en Exel). 

Vaardigheden: 

- bestuurlijke ervaring. 
- leidinggevende en organisatorische capaciteiten. 
- goede sociale en contactuele vaardigheden. 
- ervaring met het opstellen van beleidsplannen/begrotingen. 
- treedt op als bemiddelaar bij conflicten binnen de commissie/vereniging. 
- accuratesse en stiptheid. 
- teamworker die goed kan delegeren. 

 

TIJD:     Geschat aantal uren per week:  2 tot 4 (+piekmomenten) 

 

 
 


