
Vacature bestuurslid Promotie-  en evenementencommissie. 

Het huidige bestuurslid,  Ineke Bosboom, belast met promotieactiviteiten en evenementen heeft 
aangekondigd per 31 december 2017 haar werkzaamheden als bestuurslid te beëindigen. Daardoor 
ontstaat per 1 januari 2018 bovenstaande vacature. Het bestuur van de NVSW nodigt leden uit op 
deze vacature te reageren. 

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

1. De Promotie en Evenementencommissie, hierna te noemen PE-commissie bestaat uit 
tenminste drie en maximaal uit vijf personen, waaronder tenminste 1 bestuurslid.  

2. Binnen deze commissie vervult het bestuurslid de functie van voorzitter. De overige leden 

vervullen geen vaste functie, maar nemen in onderling overleg taken op zich.  

3. De leden worden door het bestuur benoemd voor een periode van 3 jaar.  

4. Het rooster van aftreden wordt jaarlijks gepubliceerd in het verenigingsperiodiek.  

 

TAAKSTELLING  

 

 De PE-commissie heeft tot taak om de bekendheid met - en de belangstelling voor - de Friese 

hondenrassen, de Stabij- en de Wetterhoun, te bevorderen. Tevens bevordert de commissie 

de bekendheid met en betrokkenheid bij NVSW.   

 

WERKWIJZE  

1. De voorzitter roept tenminste 3 maal per jaar de PE-commissie voor een vergadering bijeen, 
of zo dikwijls hij/zij dit nodig acht, of indien een of meer leden van de PE-commissie daarom 

verzoeken.  

2. De PE-commissie maakt jaarlijks een activiteitenprogramma, gericht op de promotie van de 

Stabij- en Wetterhounen, waarin aan de onderdelen evenementen en werving uitwerking 

wordt gegeven. Na goedkeurig door het bestuur wordt het activiteitenprogramma in het 
verenigingsperiodiek gepubliceerd.  

3. De PE-commissie brengt de leden van de NVSW door middel van het verenigingsperiodiek 

en/of website op de hoogte van haar overige activiteiten, alsmede de activiteiten van de 

andere geledingen en leden van de NVSW.  

4. De PE-commissie is de andere geledingen van de NVSW, waaronder de permanente 

commissies, op verzoek, behulpzaam bij het geven van voorlichting dan wel andere 
promotionele activiteiten.  

5. De PE-commissie draagt zorg voor het samenstellen, het actueel houden en het publiceren 

van een evenementenkalender.  

6. De PE-commissie zal een beroep doen op de leden van de NVSW om behulpzaam te zijn bij 

de uitvoering van het jaarlijkse activiteitenprogramma.  

7. De PE-commissie werkt nauw samen met de Commissie Externe Publiciteit (Redactie en 

Webmasters) 

8. De PE-commissie regelt na onderlinge taakverdeling: de organisatie van de KCM (Kampioens 

Clubmatch), het beheer van de webshop en van de PR-kar. Tevens is de commissie betrokken 

bij de organisatie van de fokkersdag. 

 

 



 
 
Wat verwachten wij van de kandidaat? 

Goede communicatieve eigenschappen, accuratesse, goed kunnen samenwerken en 
organisatietalent. Beschikt over voldoende tijd, deels overdag, maar ook in de avonduren. Heeft een 
klantvriendelijke benadering.    

Maar ook: 

 Creatief, ideeënrijk, kan belangwekkende  artikelen schrijven 

 Leidinggevende kwaliteiten, kan groep aansturen (ook) in een informele sfeer en 
staat  daarbij stevig in de schoenen. 

 Is actief en enthousiasmerend. 

 Heeft inlevingsvermogen en een luisterend oor. 

 Beschikt over goede kennis van de Nederlandse taal 

 Bekend met social-media 

 Is/wordt lid van de NVSW 

Procedure  

- Reacties of verdere info via het secretariaat: secretaris@nvsw.nl (0186-620274) 
- Inwerkperiode 1 januari tot aan de AV van juni 2018 
- Benoeming door de AV van juni 2018 
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