Vacatures bestuur en overige vacatures binnen de vereniging
Vacatures bestuur
Gezocht:
• Secretaris
• Ledensecretaris
In het voorjaar 2018 hebben zowel de secretaris als de ledensecretaris aangegeven dat hun termijn
in april 2019 afloopt en dat zij zich niet herkiesbaar stellen voor hun functie. Dit betekent dat we
actief op zoek zijn naar een secretaris en ledensecretaris.

Overige vacatures binnen de vereniging
Gezocht:
• Kleding coördinator
• PR en redactie vrijwilligers
• Vrijwilligers voor werkgroep ledenwerving en ledenbehoud
• Vrijwilligers voor kika-row
De huidige kleding coördinator stopt met roeien. We zijn op zoek naar iemand die, in samenwerking
met de kledingleverancier, twee keer per jaar de kledingpasdag wil organiseren.
De PR en redactie-commissie is het afgelopen jaar in omvang afgenomen. Inmiddels heeft ook de
laatste vrijwilliger aangegeven per 1 januari te stoppen. We zijn op zoek naar iemand die periodiek
de Whereflits samenstelt en bij evenementen (zoals de open dag) persberichten verstuurt naar de
pers.
De afgelopen jaren zien we dat het aantal leden langzaam afneemt. Er zijn meer opzeggingen dan
nieuwe aanmeldingen. Verder valt op dat de nieuwe leden die zich aanmelden bij de vereniging, vaak
binnen een paar jaar weer stopt. Deze tendens willen we stoppen door een extra impuls aan de
ledenwerving en ledenbehoud te geven. Hiervoor willen we een commissie ledenwerving- en behoud
oprichten, die nadenkt over mogelijke oplossingen en ook actief met deze oplossingen aan de slag
wil gaan. We zijn op zoek naar leden die zitting willen nemen in een dergelijke commissie.
In de zomer 2019 komen de roeiers van Kika-row langs in Purmerend. We zijn een finish- en
startlocatie. Dat betekent dat de boot van Kika-row op zondag 30 juni bij onze vereniging aankomt
van uit Alkmaar. De kika-roeiboot en de begeleide reddingsboot wordt een aantal dagen bij ons op
de vereniging gestald. Op zaterdag 6 juli vertrekt de boot weer voor het volgende deel van de tocht
naar Lelystad. We zijn op zoek naar uitbreiding van de groep leden die willen helpen bij de
organisatie van dit evenement. We denken hierbij niet alleen aan fondsenwerving t.b.v. Kika-row,
maar ook aan praktische organisatie van ontvangst en vertrek. Het is leuk als een groep roeiers van
onze vereniging de kika-roeiers tegemoet vaart en binnenhaalt in Purmerend. Ook bij vertrek kunnen
onze boten de kikaboot vergezellen en de Kika-roeiers op die manier uitzwaaien. Deze binnenhaal en
uitzwaai acties moeten ook georganiseerd en gecoördineerd worden.

Ben je geïnteresseerd in één van deze functies of wil je meer informatie over
een dergelijke functie, neem dan even contact op met een bestuurslid.

