Vrijwilligers 2018

Kitesurfvereniging
BESTUUR
VOORZITTER
Gijs van der Plas
voorzitter@airtimekatwijk.nl

0619298426

PENNINGMEESTER
Guido van Weeghel
penningmeester@airtimekatwijk.nl

0634026275

SECRETARIS
Ron van der Horst

De voorzitter geeft leiding aan de vereniging, bepaalt
mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de
vereniging in- en extern.
Hij heeft een visie op de toekomst van de vereniging, en
ziet toe op de uitvoering en de evaluatie van het
verenigingsbeleid.
Vraagbaak van de vereniging, en heeft een luisterend oor.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële
beleid. Hij int de contributie, advertentieopbrengsten, en
de opbrengsten uit o.a. dagleden. Hij beheert de
bankrekeningen en betaalt de facturen.
Hij stelt een jaarlijkse begroting op. Hij maakt een
financieel jaarverslag en laat deze controleren door de
kascommissie.
De secretaris zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat.
Hij beheert de algemene mailbox, schrijft leden in- en uit,
en verzorgt de algemene correspondentie van en naar
leden. Zorgt ervoor dat de website up to date is.

info@airtimekatwijk.nl

0631943527

COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS
HOOFD
Vacature

De coordinator vrijwilligers heeft inzicht in de taken van
alle commissies, zorgt voor werving van nieuwe
vrijwilligers en invulling van de vacatures. Hij is
aanspreekpunt voor het bestuur en de vrijwilligers.
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ALARMCOMMISSIE
HOOFD
Ron van der Horst
0631943527

De alarmcommissie zorgt voor een adequaat optreden in
geval van een alarmmelding. 4 leden worden bij een alarmmelding gebeld en houden verder met een app contact. Ze
wonen in een straal van enkele kilometers van de kiteclub.
Hoofd alarm is verantwoordelijk voor de juiste werking van
het alarm.

BEVEILIGER 1

BEVEILIGER 3

Menno van Beelen

Vacature

0651140278
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BEVEILIGER 2

BEVEILIGER 4

Maarten Hoek

Hans van Weeghel

0620356287

0653781733

BOUWCOMMISSIE
HOOFD
Hans van Weeghel
0653781733

De bouwcommissie bouwt de club op in maart , en breekt
deze af in oktober. Electriciteit-, Internet-, en alarmkabels,
lucht- en waterslangen zijn maar enkele zaken welke bij
het opbouwen moeten worden aangelegd. Verder worden
allerhande klussen naast het op- en afbouwen aangepakt,
zoals onderhoudswerkzaamheden en uitbreidingen.

BOUWER 1

BOUWER 6

Joep Teske

Rob Besseling

0634187894

0642745839

BOUWER 2

BOUWER 7

Johan van Wijck

Guido van Weeghel

0651825586

0634026275

BOUWER 3

BOUWER 8

Ron van der Horst

Krijn Schuitemaker

0631943527

0624721260

BOUWER 4

BOUWER 9

Leendert Schuitemaker

Vacature

0636545265

06

BOUWER 5

BOUWER 10

Vacature

Vacature

06

06

BARCOMMISSIE
HOOFD
Joep Teske
0634187894

De barcommissie houdt de voorraad bij van drank en
etenswaren. Telling gehele voorraad 1 x per maand, voor
en na ieder feest. Tekorten worden doorgegeven aan het
bestuur. Inkopen en vervoer over strand van de artikelen
geheel naar eigen inzicht.
Iedere week wordt de wc en urinoir schoongemaakt.

SUPPLIER 1

SUPPLIER 2

Gerco Schuitemaker

Vacature

0623536935
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FEESTCOMMISSIE
HOOFD
Jeremy van Beek
0620682481

De feestcommissie organiseert 4 x per jaar een feest.
Thema’s zijn o.a. BBQ, Kip & Rib, Visavond en Pizzaparty.
Bij één van deze feesten is muzikale ondersteuning van
een band.
Ook een jaarlijks evenement, zoals een Open Dag, zou er
georganiseerd kunnen worden. Heb je ideeen? Neem
contact op met Jeremy.

FEESTBEEST 1

FEESTBEEST 4

Leendert Schuitemaker

Julien Koevoets

0636545265

0618395372

FEESTBEEST 2

FEESTBEEST 5

Danny van de Eijkel

Vacature

0630829624

06

FEESTBEEST 3

FEESTBEEST 6

Willem Verburg

Vacature

0642528401
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STRANDZAKENCOMMISSIE
HOOFD
Lars Schaap

0640993486

BEACHBOY 1
Rob Besseling
0642745839

BEACHBOY 2
Eric Voskamp
0644089578

BEACHBOY 3
Willem Verburg
0642528401

De strandzakencommissie ontvangt nieuwe leden en geeft
rondleiding over de club. Geeft uitleg over barsysteem,
gebruik compressor, alarm. Geeft hesje af, indien lid ook
locker huurt, geeft sleutel container af, controleert/
vervangt cijferslot locker. Uitleg gebruik slot container en
sleutel kantine. Schrijft lid in barsysteem, evt. opwaarderen.

JAARRONDCOMMISSIE
HOOFD
Gijs van der Plas

De jaarrondcommissie maakt een ontwerp voor een nieuw
te bouwen clubgebouw, met daarbij een kostenraming.
Na goedkeuring gemeente, ...

0619298426

LID 1

LID 2

Hans van Weeghel

Eric Voskamp

0653781733

0644089578

KASCOMMISSIE
HOOFD
Eric Voskamp
0644089578

De kascommissie controleert de jaarlijkse financiële
verantwoording van de vereniging om de leden zekerheid
te bieden dat de door het bestuur uitgegeven gelden
correct zijn.
De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten
en lasten met toelichting en brengt in de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.

LID 1
Bart van der Bent
06

Wil je ook vrijwilliger worden bij Airtime?
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor de club.

