
 

 Taakomschrijving Technische Commissie Volleybalvereniging Olhaco 2017  

SECRETARIS TECHNISCHE COMMISSIE 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

 
Hoofdtaken: 

- is lid van de technische commissie van de vereniging en bezoekt die vergaderingen 
- verzorgt en verwerkt de binnengekomen en uitgaande post van de commissie en maakt hiervan melding 

in de commissievergadering 
- Is contact persoon voor de sub-functionaris Ledenadministratie Nevobo 
- schrijft per seizoen (minimaal 4) commissie vergaderingen uit 
- notuleert de commissie vergaderingen en doet het verslag hiervan toekomen aan de commissieleden en 

de secretaris van het Algemeen bestuur 
- zorgt in samenwerking met de voorzitter voor een agenda van de commissie vergaderingen 
- maakt i.s.m. de voorzitter de vergaderjaarplanning, het jaarverslag van de commissie 
- voert algemene secretariaatswerkzaamheden uit 

Subtaken: 

- ontwikkelt en houdt toezicht op het te voeren beleid van de vereniging 
- helpt mee met het werven van commissieleden 
- brengt genomen besluiten ter kennis aan de leden via de site van de vereniging 
- help mee met de activiteiten van de commissie 
- vervangt de voorzitter bij de afwezigheid van de Algemeen Adjunct 
- helpt mee met de jaarlijkse activiteiten 
- verzorgt de nodige informatie voor trainers 
- Inname presentielijsten teams 

 

 

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 organisatie van de Nevobo-regio. 
- kennis van de reglementen m.b.t. Nevobo en regio-competities. 
- kennis van beleidsvorming. 
- kennis van het opstellen van begrotingen. 
- kennis van en kunnen werken met computer-softwarepakketten (o.a Word en Exel). 

Vaardigheden: 
- bestuurlijke ervaring 
- leidinggevende en organiserende capaciteiten  
- goede sociale en contactuele vaardigheden 
- ervaring met het opstellen van begrotingen  
- administratieve en redactionele vaardigheden 
- accuratesse en stiptheid 

       -      teamworker 

 

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

 


