
STG Koggenland kledingbeurs
Ligt de kast vol met te klein geworden schaatskleding of ben je juist op zoek naar
een aardigheidje voor de feestdagen? Kom dan op maandag 2 december 2019 naar
zaal 'de Hoge Noor' op schaatsbaan 'De Westfries', waar STG Koggenland exclusief
voor haar leden een kledingbeurs houdt. Wij stellen de zaal ter beschikking. Je kunt
daar zelf jouw kleding te koop aanbieden. Wij verkopen niet voor je. De zaal is open
van 18:45 tot en met 19:45 uur.

Afgelopen jaar heeft STG Koggenland tijdens de najaarssummit van NK Clubs
de prijs voor 'de grootste stijging van het aantal wedstrijdrijders' gekregen.
Dat is een fantastische ontwikkeling, waar we allemaal trots op mogen zijn. En
dit brengt ook steeds meer werk met zich mee. Daarom is het bestuur op zoek
naar versterking. 
Hieronder een opsomming van vacatures voor bestuursfuncties en
commissieleden. Word jij ook vrijwilliger om te helpen met het besturen van
onze vereniging en het organiseren van evenementen? 

Vacature ledenadministratie
Helaas heeft Willy Schurink aangegeven de ledenadministratie niet meer te kunnen
combineren met haar werk. Daarom zijn wij met ingang van volgend seizoen op
zoek naar een nieuwe ledenadministrator. Uiteraard is het mogelijk om de rest van
dit seizoen schaduw te draaien met Willy, graag zelfs.



Als ledenadministator bent je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de
gegevens van onze leden en je verstuurt en verwerkt de abonnementsaanvragen.
Daarnaast woon je de bestuursvergaderingen bij.
Het is belangrijk dat je in de maanden september en oktober wat extra tijd kunt
vrijmaken, omdat er in deze maanden een piek in de werkzaamheden is.
Hebt je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Willy
Schurinkof Petra van Duin-Dam.
 

Vacature Trainerscoördinator
Rob Tensen is vorig jaar gestopt als trainerscoördinator. Daarom zijn wij dringend op
zoek naar een opvolger. Ben jij die enthousiaste bruggenbouwer met verstand van
(trainers)zaken? Dan zoeken we jou!
Je bent verantwoordelijk voor alle trainerszaken en bent aanwezig op onze
bestuursvergaderingen.
Taken die hieronder vallen zijn onder andere werving van trainers, bewaken van
opleidingen en het beleggen en voorzitten van trainersvergaderingen. 
Lijkt het je wat of heb je nog vragen, neem dan contact op met Ed Entius.
 

Vacature Bestuurslid PR en Communicatie
Het bestuurslid PR en Communicatie zorgt dat STG Koggenland 'op de kaart blijft
staan'. Denk hierbij aan website en social media, werving van nieuwe leden, werven
van sponsors, enz, enz.  
Uiteraard hoef je dit niet allemaal alleen te doen, want je wordt ondersteund door
diverse commissieleden.
Afhankelijk van jouw kwaliteiten geven we verder invulling aan deze taak. 
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Ben jij die relatiemanager met affiniteit met schaatsen?  Meld je dan bij het bestuur.
 

Vacature Evenementencoördinator
De feestavond aan het eind van het seizoen, Sinterklaas, pupillenkamp,
bochtentraining, etc etc. We hebben nog wel eens wat te organiseren voor met
name de Koggenland-jeugd. 
Tot nu toe werden deze taken door het bestuur ingevuld. Met ingang van het nieuwe
seizoen, willen we deze taken bij de evenementencoördinator neerleggen. In overleg
bespreken we welke taken je van het bestuur overneemt.
Vind je het leuk om je in te zetten voor de Koggenland-jeugd. Meld je dan bij Petra
van Duin-Dam of iemand anders van het bestuur.

Voor algemene vragen over deze vacatures kan je
contact opnemen met onze voorzitter Ed Entius

 

Trainen in het trainingsjasje van STG Koggenland
Wij verzoeken alle leden en ouders van jeugdleden om te zorgen dat er wordt
getraind in de kleding van STG Koggenland.
Dit is niet alleen een regel binnen onze vereniging, maar is ook erg belangrijk
richting onze sponsoren. Zij ondersteunen onze vereniging financieel en mogen hier
iets voor terugzien.  
Wij horen regelmatig de opmerking dat het ‘te warm of te koud is’. Dit is in beide
gevallen makkelijk te ondervangen; je trekt onderkleding uit of je trekt (extra)
thermokleding aan.
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