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                           PUBLICITEIT  MARKETING - COMMISSIE 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

 

Hoofdtaken: 
- is op voorstel van de commissie in functie benoemd door het Algemeen Bestuur 
- is lid de sponsor-pr-commissie, bezoekt die vergaderingen     
- doet verslag van de van de activiteiten in de vergadering van de commissie houdt toezicht op 

het ingezet beleid van de commissie 
- zorgt voor het plaatsen van de aankondiging bij thuiswedstrijden van heren 1en dames 1 in de 
      plaatselijke/regionale krant 
- zorgt voor het publiceren van een wedstrijdverslag en/of andere verenigingsactiviteiten 
       in/op de site van de vereniging en de plaatselijke/regionale krant en/of op de lokale omroep 
- zorgt voor het publiceren van verenigingsactiviteiten op de site van de vereniging 
- zorgt bij thuiswedstrijden van dames en heren 1 voor het voorwoord in het 

wedstrijdprogrammaboekje 
 

Subtaken: 
- verschaft informatie aan sponsors 
- ontwikkelt en houdt toezicht op het te voeren beleid van de commissie  
- houdt toezicht op het functioneren van de leden van de commissie 
- helpt mee met het werven van commissieleden 
- help mee met de activiteiten van de commissie 

 

 

FUNCTIE-EISEN: 

 

Kennis: 
- goede kennis van de Nederlandse taal 
- kennis van tekstverwerken 
- kennis van de vereniging organisatie structuur 
- kennis van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging 
- kennis en affiniteit met het volleybal 

 

Vaardigheden: 
- goede sociale en contactuele vaardigheden 
- redactionele vaardigheden 
- commerciële instelling 
- goede sociale en contactuele eigenschappen en vaardigheden 
- accuratesse en stiptheid 

      -      teamworker 
 

 

TIJD: 

 

- geschat aantal uren per week:  2 
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 PUBLICITEITEITS UITINGEN VAN DE VERENIGING  MARKETING - COMMISSIE 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

 

Hoofdtaken: 
- is op voorstel van de commissie in functie benoemd door het Algemeen Bestuur 
- is lid de Marketing commissie, bezoekt die vergaderingen     
- doet verslag van de gedane activiteiten in de vergadering van de commissie houdt toezicht op 

het ingezet beleid van de commissie 
- houdt toezicht en onderhoudt de site en andere publiciteitsuitingen van de vereniging 
- brengt hierop op verzoek van het Bestuur of de commissie aanvullingen dan wel wijzigingen 

aan verwijderd spam en onheus bedoelde of kwetsende mededelingen in het gastenboek en 
andere uitingen van de vereniging  

- zorgt voor het plaatsen op de site van de wedstrijd vooraankondigingen van heren 1 of  
      dames 1,  het wedstrijdverslag met foto’s, verenigingsactiviteiten en andere mededelingen 
- maakt van alle vereniging activiteiten voor het verwijderen van de site een kopie en bewaard 

deze voor het archief van de vereniging 
  

 

Subtaken: 
- ontwikkelt en houdt toezicht op het te voeren beleid van de commissie  
- houdt toezicht op het functioneren van de leden van de commissie 
- helpt mee met het werven van commissieleden 
- help mee met de activiteiten van de commissie 

 

 

FUNCTIE-EISEN: 

 

Kennis: 
- goede kennis van de Nederlandse taal 
- kennis in het ontwikkelen en verbeteren van een site 
- kennis van tekstverwerken 
- kennis van de vereniging organisatie structuur 
- kennis en affiniteit met het volleybal 

 

Vaardigheden: 
- goede sociale en contactuele vaardigheden 
- redactionele vaardigheden 
- commerciële instelling 
- goede sociale en contactuele eigenschappen en vaardigheden 
- accuratesse en stiptheid 

      -      teamworker 
 

 

TIJD: 

 

- geschat aantal uren per week:  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


