Beste leden,
Zoals de meesten van jullie weten is Nico Schonewille gestopt met het wedstrijdsecretariaat,
en gaat onze webmaster Wim Reubsaet ook stoppen met de zorg voor onze website.
Ook zoeken wij nog iemand die onze vertegenwoordiger voor PR-aktiviteiten is.
Omdat ons bestuur slechts uit drie (!!!) personen bestaat, kunnen wij dit niet opvangen zonder hulp.
Om het bestuur dan ook enigszins te ontlasten zijn we op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris,
een
nieuwe webmaster, en een PR-contactpersoon, die ieder bereid zijn gemiddeld een half uur per
week hiervoor
beschikbaar te zijn. De omschrijving van de werkzaamheden vinden jullie onderstaand.
Ik hoop van harte, dat leden van onze club bereid zijn om deze taken op zich te nemen, want zowel
Mike, Wiel als
ondergetekende hebben onze handen echt vol aan het besturen van onze prachtige vereniging.
Heb je interesse, schroom dan niet en neem contact op met Mike, Wiel of Thei.
Met vriendelijke sportgroet,
Thei Geurts, secretaris

Vacature wedstrijdsecretaris
De werkzaamheden omvatten:
• 2x per jaar een vergadering met de Technische Commissie over de team-samenstellingen.
(de wedstrijdsecretaris is automatisch lid van deze commissie)
• Vervolgens deze teams invoeren in NAS. (NTTB.Administratie.Systeem)
• Ieder competitie-weekend alleen van de thuiswedstrijden de uitslagen invoeren in NAS.
Dit is ongeveer 5 minuten werk per weekend.
• Het verzorgen van de inschrijvingen voor een aantal toernooien. De uitnodigingen voor deze
toernooien ontvangt de wedstrijdsecretaris automatisch als lid van de bond.
• De wedstrijdsecretaris is aanspreekpunt om in geval van nood competitie-wedstrijden naar
een andere datum en/of tijdstip te verplaatsen.
• Het tijdens de Algemene Leden Vergadering verslag doen van de behaalde resultaten in de
competities en toernooien.
• Tijdens de zomermaanden (mei t/m augustus) is er heel weinig werk te verrichten.
• In geval van verhindering is een melding aan een bestuurslid voldoende om voor een backup te zorgen.
• De nieuwe wedstrijdsecretaris zal gecoached worden door Thei Geurts. Dit klinkt nogal
zwaar, echter de te verrichten werkzaamheden zijn op zich niet moeilijk.
• De te verwachten tijdsbesteding voor deze taak zal gemiddeld een half uur per week in
beslag nemen.
• Het als wedstrijdsecretaris lid zijn van het bestuur is geen noodzaak, maar zou uiteraard wel
handig zijn.

Vacature webmaster
TTV Brunssum wil de website nieuw leven in blazen. Hiervoor zoeken we een webmaster die met
behulp van het product “Wordpress” de website opzet en daarna beheert.
Door gebruik te maken van Wordpress is het mogelijk een aantal onderdelen van de website te laten
vullen en bijhouden door diegene die erbij gebaat is dat de informatie actueel is. Bijvoorbeeld de
secretaris en de wedstrijdsecretaris hebben ieder hun eigen deel op de website om informatie te
plaatsen. Welke delen ontwikkeld worden zal samen met de webmaster bepaald moeten worden.
Wordpress heeft de nodige hulpmiddelen zodat het bouwen van de website niet langer
programmeren is maar de juiste hulpmiddelen in- en aan- elkaar koppelen.
De webmaster zal ook contactpersoon zijn voor Mijndomein waar de website gehost wordt.
Het als webmaster lid zijn van het bestuur is geen absolute noodzaak.
De te verwachten tijdsbesteding voor deze taak is gemiddeld een half uur per week.
Vacature PR-vertegenwoordiger TTV Brunssum
Als PR vertegenwoordiger van TTV ben jij het aanspreekpunt voor de media.
Jij draagt er zorg voor dat TTV Brunssum op regelmatige basis in lokale en eventuele regionale
media in het nieuws komt. Hiervoor kun je zelf kopij aanleveren en tevens ook leden van de TTV
stimuleren om bij jou kopij aan te leveren bijvoorbeeld van wedstrijden of toernooien. De hiervoor
bedoelde kopij plaats je eveneens op de daarvoor op de website gereserveerde gedeelten (nadat de
nieuwe website gelanceerd is).
Het als PR-vertegenwoordiger lid zijn van het bestuur is geen absolute noodzaak.
De te verwachten tijdsbesteding voor deze taak is gemiddeld een half uur per week.

