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Vacature lid Jeugdcommissie 

De taakstelling van de jeugdcommissie is als volgt: Het organiseren van jeugdactiviteiten binnen de 
afdeling Gelre en het bieden van een platform voor overleg voor alles wat te maken heeft met jeugd. 
De commissie legt verantwoording af aan het afdelingsbestuur. 

De jeugdactiviteiten die momenteel georganiseerd worden zijn: 

- Deelname aan Jeugdcup (landelijk evenement) 
- Deelname aan Jeugdklassentoernooi (landelijk evenement) 
- Voorronde nationale jeugdmeerkampen (NJM) 
- Organisatie Bijenvoortbeker 
- Coördinatie Starterstoernooien 

De huidige jeugdcommissie bestaat formeel slechts uit 1 persoon te weten Willem Ruwette. Uiteraard 
is dit een onvoldoende bezetting voor deze commissie en we komen dan ook graag op korte termijn in 
contact met bij voorkeur meerdere mensen die zitting willen nemen in deze commissie. 
 
We zijn niet alleen op zoek naar mensen die kunnen en willen helpen bij de uitvoering, maar ook naar 
mensen die graag mee willen denken en een soort van klankbord kunnen vormen binnen de 
commissie of ondersteuning willen bieden op de achtergrond. 
 
De doelstelling binnen de commissie is dat er op regelmatige momenten gezamenlijk overlegd wordt 
om e.e.a af te stemmen met elkaar en daarnaast is er voor elk evenement 1 persoon verantwoordelijk, 
waar nodig ondersteund door anderen. 
 
 
Gevraagde competenties, ervaring en kennis: 
 
• Communicatief goed, zowel mondeling als schriftelijk; 
• Standvastige persoonlijkheid; 
• Onafhankelijk, vermogen om boven de partijen te staan; 
• Ervaring en affiniteit met NAS (NTTB Administratie Systeem) is gewenst maar niet noodzakelijk; 
• Ervaring en affiniteit met Excel; 
• Accuraat. 

Tijdsbesteding is relatief beperkt; ca 3-4 vergaderavonden per jaar en daarnaast de voorbereidingen 
voor het evenement waar je verantwoordelijk. Daarbij komt nog de uitvoering waar je aanwezig moet 
zijn bij het betreffende evenement. 

Voor toelichting op deze vacature kan contact worden opgenomen met de huidige afdelingsbestuurder 
Michel Ebben, via wedstrijdzaken@nttbgelre.nl of 06-28568704. Belangstellenden kunnen hun 
interesse via dezelfde weg kenbaar maken. 
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