
Vacature Contactpersoon
Aantal 

mensen
Taken Uren Wanneer

Benodigde 

Vaardigheden

Eerste opvang 

door
Opmerking

Bestuur: 

penningmeester, 

bestuurslid algemeen

Jacqueline van 

Driel / Bestuur
1

6 uur per 

maand

vanaf mei 

2023

Financiële kennis, kennis 

van de vereniging, 

communicatief

Jacqueline/ 

René 

Kandidaat voordragen op ALV 

mei 2023

Trainers: jeugd kleine 

baan, jeugd 400 m 

baan, senioren 

langebaan, 

bostraining, skaten 

jeugd, skaten senioren

Bas Kok / Johan 

Feenstra
ntb Training geven 2 uur p.w.

winter 

seizoen

Bij voorkeur SL2 diploma 

of bereid de cursus te 

volgen

Bas Kok / 

Johan 

Feenstra

Nadere info bij Johan Feenstra / 

Bas Kok

Ledenadministratie – 

achtervang voor Rieks, 

2
e
 paar ogen

Herman van Rijn 

/ Rieks Eggens
1

Ondersteuning boeden in 

het verwerken mutaties 

ledenadministratie

2 p.w. gehele jaar
kennis van (leden-) 

administratie
Rieks Eggens Nadere info bij Rieks Eggens

Wedstrijdjury (alle 

taken)
Martin Verheyen ntb

bereid om opleiding te 

volgen
2 p.w.

zaterdag 

en/of 

zondag 

(avonden)

nauwkeurig
Martin 

Verheyen

Schaatsnacht 

commissielid

Nicolette van 

Vliet
??

practische klussen op de 

avond zelf (inschrijvingen, 

medailles, 

toegenagscontrole etc)

2 -3 

voorbereidend

e besprekingen 

+ avond zelf

okt - nov - 

dec
hands on mentality Nicolette

Schaatsnacht 

Transponder uitgifte

Nicolette van 

Vliet
4

Uitgeven en innemen van 

Transponders; nauwkeurig 

registrerern van naam en 

transpondernummers

voorbereiding 

en de nacht 

zelf

27-dec
Rust en nauwkeurig 

werken
Nicolette

Fotograaf/ filmer 

(voor bij alle 

activiteiten)

Willem 

Ballemans
1

filmisch / fotografisch verslag 

tbv website / social media

3 uur per 

activiteit (info 

bij Gert Jan v 

Nisselrooij)

gehele jaar

communicatief, ook 

bekend met en bij 

wedstrijdrijders

Willem 

Ballemens
meer PR voor alle IJCE activiteiten 

Klankbordgroep 

beleid

Jacqueline van 

Driel / Rene 

Savelsberg

5 à 10 

leden 

(afspiege

ling)

bestuur een spiegel 

voorhouden over gevoerd en 

te voeren beleid

2 sessies per 

jaar van elk 2 

uur excl. 

voorbereiding

2 maal per 

jaar
Communicatief, creatief 

René / 

Jacqueline
Nadere info bij René 

Toegangscontrole

Clubkleding en 

trainersjassen 

René Savelsberg / 

Imke van der 

Steen

2

Bijhouden clunkleding: 

uitgifte, mutaties en 

bestellen

2 p.w.
gehele 

haar 
nauwkeurig

Imke van der 

Steen

Begeer IJCE magazijn

René Savelsberg / 

Willem 

Ballemans

3

Verantwoordelijkheid voor 

opgeruimd en toegangkelijk 

magazijn. 1 a 2 keer per jaar 

orde op zaken stellen

maandelijk 

kleine 

inspectie / 2 

maal per jaar 8 

uur

begin / 

tijdens / 

na seizoen

kennis van inventaris 

behorende bij  

activiteiten . Handen uit 

de mouwen

Vereist  nauwe afstemming met 

Aktiviteiten / Willem Ballemans

Sponsoring
Jacqueline van 

Driel
2

revitaliseren sponsorbeleid / 

uitbouwen / ambities 

koppelen

2 uur pw 

gehele jaar
hele jaar

communicatief, creatief, 

"gun factor".

Jacqueline van 

Driel
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