Gezocht: bestuurslid wedstrijdzaken
De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen is op zoek naar versterking. In het bestuur is plek
voor een deskundige wedstrijdzaken.
De SKS organiseert sinds 1945 het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen. Tijdens de
eerste twee weken van de noordelijke bouwvakvakantie strijden veertien SKSschippers op de Friese wateren in elf wedstrijden om de hoogste eer.
De wedstrijden worden georganiseerd door wedstrijdcommissies waarmee het SKSbestuurslid wedstrijdzaken nauwe contacten onderhoudt. Samen zorgen commissies
en bestuur voor eerlijke en veilige wedstrijden.
Wat vragen wij:
⇒ Zeilwedstrijdervaring. Het liefst op skûtsjes en minimaal 5 jaar.
De voorkeur gaat uit naar een gediplomeerd wedstrijdleider.
⇒ Een bestuurder met een talent voor organiseren, iemand die kan
samenwerken, verbinden en met oog voor mens en de bijzondere SKScultuur.
⇒ Tot de portefeuille wedstrijdzaken behoort het verbeteren van de kwaliteit van
de wedstrijden.
⇒ Het bestuurslid wedstrijdzaken overlegt met schippers en stemt
wedstrijdzaken inhoudelijk af met betrokken gemeenten, politie,
Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat.
⇒ Het bestuur vergadert elke tweede maandag van de maand. De functie is voor
een periode van minimaal vier jaar.
Wat bieden wij:
⇒ Het bestuur van de SKS zorgt ervoor dat schippers en bemanningen jaarlijks
kunnen strijden om het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen.
⇒ De vereniging heeft een eigen karakter met autonome wedstrijdcommissies en
een eigen wedstrijdreglement.
⇒ De vereniging zet zich in voor het behoud van skûtsjes en koestert dit
cultureel erfgoed. De SKS is in 2021 opgenomen op de Inventarislijst
Immaterieel Erfgoed Nederland.
⇒ Een collegiaal bestuur dat leden op de eerste plaats zet, dat open staat voor
ideeën en de discussie niet schuwt.
⇒ Een uitgebreid netwerk.
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“Het is een eer om een bijdrage te mogen leveren aan de mooiste zeilwedstrijden en
een groots evenement als het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen. Via deze weg kan
ik als liefhebber mijn steentje bijdragen aan de sport. En als vrijwilliger maak ik
onderdeel uit van een vereniging met een grote maatschappelijke betrokkenheid.”
Jan Sjouke van der Heide
bestuurslid namens V.S.B. (Vereniging Schippers en Bemanning)
Wil je meer informatie over deze vacature?
Bel dan met René Nagelhout, 06-53244647.
Solliciteren kan door je motivatie en cv te sturen naar: secretariaat@skutsjesilen.nl
Kandidaten kunnen zich melden tot 26 augustus 2022.
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