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Vacature  Barcommissie       2022      
 
 

Weet jij gezelligheid en schietsport op de juiste manier te verbinden 

En lijkt het je leuk om samen met 7 andere enthousiaste vrijwilligers deel te nemen aan het bestuur 

van jouw schietvereniging? Ben je een teamplayer en wil je vormgeven aan de toekomst van  

Wilhelm Tell Putten?  

Als bestuurder van de barcommissie zorg je voor de continuïteit horeca activiteiten binnen de 

vereniging. Sinds 2016 heeft Job Stoffer de rol als bestuurder barcommissie vervuld en heeft zich 

herkiesbaar gesteld. Op de ledenvergadering van 11 mei aanstaande zal zijn termijn met drie (3) 

jaren worden verlengd, indien er geen aanmeldingen op deze functie binnenkomen.  

 
Heb je er interesse in om deze functie voor de vereniging op je te nemen? Stuur dan je aanmelding 

vóór 1 mei 2022 op naar secretaris@wilhelmtellputten.nl . Bij een of meerdere aanmeldingen wordt 

van de kandidaten gevraagd hun motivatie toe te lichten, alvorens er gestemd wordt.  

Zie hieronder, de formele functiebeschrijving van de bestuurder barcommissie. 

 

Functiebeschrijving bestuurder barcommissie  

Als bestuurder barcommissie ondersteun je voorzitter (Robert Jan van der Laan), secretaris (Inge van 

Druten) en penningmeester (Duncan Arends) in het dagelijks bestuur. 

Naast de reguliere barbezetting en het baraanbod heb je als bestuurder barcommissie ook een 

belangrijke taak in het organiseren van evenementen. Denk hierbij aan: de nieuwjaarsreceptie, het 

bedrijventoernooi, de jaarlijkse barbecue, jubilea en andere niet-reguliere evenementen. Dit doe je 

uiteraard niet alleen. Je wordt daarin geholpen door een team van algemeen bestuursleden.  

 

 

Wilhelm Tell Putten 

Roosendaalseweg 113 

3882 MN PUTTEN 

Tel. 0341-356 168 

secretaris@wilhelmtellputten.nl 

www.wilhelmtellputten.nl 

 

mailto:secretaris@wilhelmtellputten.nl
mailto:secretaris@wilhelmtellputten.nl
http://www.wilhelmtellputten.nl/


 

   Pagina 2 van 2 

 

 

 

 

 

Algemeen bestuursleden: 

❖ Wedstrijscommissie, John Musters 

❖ Jeugd- en trainingscommissie, Frits Gerritsen  

❖ Technische commissie, Gerard Geertsma  

❖ Veiligheidscommissie, Marcel Vriens  

 
Gezamenlijk zijn wij als bestuursleden verantwoordelijk voor de besturing van onze bloeiende 
vereniging van meer dan 200 leden. 
 
 

Taken van de bestuurder barcommissie zijn: 

• Inplannen van barvrijwilligers op de verenigingsdagen.  

• Zorgdragen voor een drank- en voedsel aanbod dat aansluit op de wensen van onze leden. 

• Zorgdragen voor een juiste bevoorrading van de regulier bar, alsook t.b.v. evenementen. 

• In samenwerking met de penningmeester, bepalen van de prijzen van het assortiment.  

• Organiseren van de gezellige evenementen zoals nieuwjaarsreceptie, barbecue e.d.  

• Je bent bereid om ook zelf achter de bar te staan. 

 

Overige taken van bestuurder barcommissie zijn: 

De bestuurder barcommissie geeft leiding aan het barteam en heeft de algehele leiding over de 

kantine. Hierbij horen de bar, de keuken en het voorraadhok.  

 

De bestuurder heeft een SHV certificaat of heeft de intentie deze te behalen en draagt de 

verantwoordelijkheid om de vereiste kennis aan de barvrijwilligers over te dragen.  

Naar inzicht,  geïnteresseerde barvrijwilligers stimuleren een SHV certificaat te behalen.  

 

Daarnaast vragen we je mee te denken over ons algemeen beleid om op deze manier een positieve 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze vereniging. 

 

 


