VACATURE SECRETARIS
Dringende oproep!!!
De taak van verenigingssecretaris is op korte termijn vacant.
De reden van deze vacature is dat Ingrid Dauven deze taak voorlopig, ad interim heeft overgenomen
na het overlijden van Mien Waucomont.
Ingrid heeft deze taak tijdelijk op zich genomen zodat jullie en/of jullie kinderen dit seizoen
wedstrijden konden zwemmen en de vereniging kon voortbestaan.
Ingrid is getrouwd met Jos Beckers en beiden zijn nu als echtpaar lid van het bestuur van ZV Patrick.
Dit is voor hen persoonlijk en ook voor de vereniging geen gewenste situatie. Vandaar dat Ingrid
heeft aangegeven per einde van dit seizoen (1 juli) definitief te stoppen als secretaris. Wel blijft zij op
de achtergrond beschikbaar voor allerlei hand- en spandiensten maar niet als bestuurslid.
De secretariaatstaken zijn opgedeeld over een aantal mensen. De vacante taak betreft de
verenigingsadministratie. Dit houdt in het in- en uitschrijven van leden, het wijzigen en het up to date
houden van sportlink. Sportlink het programma waarin de administratie gevoerd wordt. Sportlink is
een landelijk door vele sportbonden gebruikt programma en is zeer gebruikersvriendelijk en
eenvoudig te leren. Voor de meest voorkomende werkzaamheden zijn handleidingen/instructies
beschikbaar. Ook wordt de secretariaatsmail bijgehouden en doorgestuurd naar betreffende.
Het bestuur van ZV Patrick komt ongeveer 6 keer per jaar in vergadering bij elkaar. De meeste
afstemming gebeurt via de mail/whatsapp/telefoon.
De tijdinvestering is ongeveer 1 uur per week.
Ingrid is tot aan het einde van dit zwemseizoen beschikbaar daarna definitief niet meer. Het is
wenselijk om zo snel mogelijk een opvolger te vinden zodat deze voor het nieuwe seizoen ingewerkt
kan worden en er een geleidelijke overgang kan plaatsvinden. Maar vooral ook een opvolger zodat
de vereniging kan voortbestaan en in 2017 zijn 50 jarig bestaan kan vieren!

VACATURE WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Het wedstrijdsecretariaat wordt samen met de Roersoppers uitgevoerd. Doelstelling is dat beide
verenigingen per leeftijdscategorie 1 iemand levert. Voor de ZV Patrick hebben we nu 1 vrijwilliger
gevonden (Saskia Houben) en is er 1 ouder die een keer wil meedraaien. We kunnen nog aanvulling
gebruiken (andere categorie dan swimkick).

VACATURE ACTIVITEITENCOMMISSIE
De Roersoppers hebben een actieve activiteitencommissie. ZV Patrick sluit hierbij aan. Onderstaand
verzoek kreeg het bestuur van ZV Patrick van deze groep:
Graag zouden wij een aanspreekpunt vanuit Patrick willen hebben om af te stemmen welke
activiteiten we al dan niet voor alle leden kunnen organiseren. Het leukste is natuurlijk als er iemand
van jullie club zou willen deelnemen in onze commissie om samen nieuwe activiteiten op te pakken!
We komen 2 of 3 keer per jaar bij elkaar om nieuwe activiteiten te plannen en de taken te verdelen.
Onze vergaderingen verlopen heel efficiënt en duren zelden langer dan 1 uur. Omdat we nu met 6
personen zijn, valt de benodigde tijd heel erg mee. We wijzen steeds 2 trekkers aan en spreken af wie
waar ondersteunt. Verder is het ook een heel gezellige commissie!

