
  
 

Vacature Coördinator/bestuurslid sporttechnische zaken 

Wij zijn voor het seizoen 2022 op zoek naar een Coördinator/bestuurslid sporttechnische zaken 

Hij of zij heeft als taak ervoor te zorgen dat alles wat zich op de banen afspeelt, goed en prettig 

verloopt. Ook onderhoudt hij/zij het contact met de tennisschool. 

 

Algemeen: Vrijwilliger zijn van onze vereniging is vooral een leuke invulling van je vrije tijd. Ook leer 

je hierdoor veel andere leden kennen. Samen met je collega-bestuursleden zorg je ervoor dat 500 

enthousiaste leden met veel plezier hun sport kunnen uitoefenen. En bovenal is het ook gewoon heel 

gezellig met elkaar en daarom leuk om te doen. Ruw geschat kost het je een aantal keren per jaar 

een paar uurtjes van je tijd; in de tijd uitgespreid, in vroege voorjaar 2 uur per week, de rest van het 

seizoen een uurtje per week, in de wintermaanden nauwelijks acties. 

Competities: IdB heeft een VCL die zorgt voor inschrijven en indelen van de verschillende competitie 

teams zowel senioren-, dames- en veteranencompetities, de coördinator heeft enkele keren per jaar 

contact met de VCL 

Open Toernooi: IdB heeft een VTL die verantwoordelijk is voor het jaarlijkse Open- en Veteranen 

Open Toernooi, vooraf en tijdens het toernooi is er intensief overleg tussen VTL en coördinator daar 

waar het de club/bestuurstechnische zaken betreft 

Clubtoernooien: Gedurende het tennisseizoen worden er verschillende toernooitjes en evenementen 

georganiseerd. Vanuit de technische commissie worden de verschillende organisatoren daar waar 

nodig ondersteund. Ook stemt hij/zij vooraf aan het seizoen de jaarkalender af met deze 

organisatoren 

Tennisschool: Twee a drie keer per jaar vindt er overleg met de tennisschool plaats. Alles verder 

omtrent trainingen en les wordt georganiseerd en afgehandeld door de tennisschool. 

Bestuursfunctie: De coördinator sport technische zaken is een algemeen bestuurslid, denkt mee en 

bepaalt samen met collega-bestuursleden het beleid van de vereniging. 

Wil je meer informatie of wil je deze uitdaging aan gaan neem dan gerust contact op; 

tc@indenboogaerd.nl  
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