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Vacature  Technische commissie     2022     
 

 

Houd jij van onderhoud? 

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 technische commissie vertegenwoordig je onderhoud van de vereniging.  

Sinds 2020 (en lang daarvoor) heeft Gerard Geertsma de rol als bestuurder technische commissie 

vervuld en zal zich niet herkiesbaar stellen in 2023. Gerard wil graag z.s.m. zijn portefeuille 

overdragen. Wij zoeken daarom per direct een geschikte opvolger.  

 

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 aanmelding wordt de kandidaten 

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

Zie hieronder, de formele functiebeschrijving van de bestuurder technische commissie. 

 

Functiebeschrijving bestuurder technische commissie 
 
Als bestuurder technische commissie ondersteun je voorzitter (Robert Jan van der Laan) , secretaris  

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

De bestuurder van de technische commissie is verantwoordelijk voor het in stand houden van alles wat 

de schietsport mogelijk maakt bij Wilhelm Tell Putten.  

 

Wilhelm Tell Putten 

Roosendaalseweg 113 

3882 MN PUTTEN 

Tel. 0341-356 168 

secretaris@wilhelmtellputten.nl 

www.wilhelmtellputten.nl 
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Dit houdt onder andere in onderhoud van de banen, wapens en het pand. Dit doe je uiteraard niet 

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

onderhoudsgroep die je aanstuurt.  

 

Algemeen bestuursleden: 

❖ Wedstrijscommissie, John Musters 

❖ Jeugd- en trainingscommissie, Frits Gerritsen  

❖ Barcommissie, Job Stoffer 

❖ Veiligheidscommissie, Marcel Vriens  

Gezamenlijk zijn wij als bestuursleden verantwoordelijk voor de besturing van onze bloeiende 

vereniging van meer dan 200 leden.  

 

Taken van de technische commissie zijn: 

● Het organiseren van een maandelijkse onderhoudsavond.  

● Het organiseren van een groot onderhoudsdag (2x per jaar). 

• Coördineren van de onderhoudsgroep. 

● Zorgdragen voor de afvalstromen van onze vereniging (hulzen, papier, restafval). 

 

Overige taken van de bestuurder technische commissie zijn: 

Tijdens een groot onderhoudsdag worden er grotere klussen geklaard. Je zorgt voor een checklist van 

klussen die opgepakt moeten worden en zorgt ervoor dat op de onderhoudsdag de juiste materialen 

en middelen aanwezig zijn. 

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. 

 


