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WIE WORDT DE TWAALFDE
VOORZITTER VAN ARV ACHILLES?
Voorzitters A(R)V Achilles vanaf de
oprichting op 27-9-1968 tot april 2015
07-1968 – 01-1971 Henk Blankers
01-1971 – 02-1974 Carel Uyting
03-1974 – 03-1982 Jaap Lubout
04-1982 – 03-1986 Bert Vroemen
04-1986 – 03-1988 Hans Brader
04-1988 – 02-1992 Henk Huijsmans
03-1992 – 09-1999 Paul van der Horst
10-1999 – 03-2000 Henk Huijsmans (A.I.)
04-2000 – 03-2001 Henk Huijsmans
04-2001 – 03-2002 Robert Lasschuit
04-2002 – 10-2002 vacant
11-2002 – 01-2003 Hans Wierema (A.I.)
02-2003 – 03-2007 Hans Wierema
04-2007 – 04-2008 vacant
05-2008 – 03-2009 Björn Vaarwerk
04-2009 – 04-2014 Arno Mol
05-2014 – 12-2014 Arno Mol (A.I.)
01-2015 – 04-2015 vacant
Beraad over de toekomst van Achilles 27 feb jl.

Grootste uitdagingen die de leden van het bestuur
plus de coördinatoren bespraken zijn het weer op
orde brengen van de ledenadministratie (en
bijbehorende contributie), dichten begroting
(sponsoring) alsmede het werven van bestuursleden.
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•
Bij wie moet de Gemeente zijn wanneer er iets op de baan
(waarvan Achilles de hoofdgebruiker is) moet worden georganiseerd?
•
Wie gaat er namens Achilles met de Gemeente onderhandelen
over onderhoud van de baan, verzoeken van scholen, Hoop voor Loop
enz?
•
Wie moet men hebben over zaken die Achilles aangaan?
•
Wie coördineert de verschillende bestuurstaken?
•
Wie leidt de ALV-, bestuurs- en platformvergaderingen?
•
Wie trekt de kar voor wat betreft de Avond4Daagse?
•
Wie is er binnen Achilles aanspreekpunt voor zaken die niet goed
verlopen?
Je had het al geraden. De voorzitter. En dat is nu precies de vrijwillige
functionaris die wij bij A.R.V. Achilles missen! Wegens het aflopen van
de zittingstermijn van de huidige voorzitter is deze positie per 1 januari
2015 vrijgekomen.
Dus wij vragen: een proactieve leider die stuurt, motiveert en
optimaliseert. Als voorzitter ben je de “spin in het web” en het
“gezicht” van de vereniging.
Wie is Achilles?
A.R.V. Achilles draagt in haar logo de woorden Sportief, Sociaal en
Gezond. Dat wil onze vereniging zijn voor de circa 900 leden die zij telt.
Centraal gelegen in Etten-Leur, beschikken wij over een prachtige
accommodatie.
Wie ben jij?
Gevraagd wordt een voorzitter die affiniteit heeft met sport, die het
sociale belang erkent van een vereniging, die waardering heeft en dat
ook uitdraagt voor de vele vrijwilligers binnen onze vereniging én die
bestuurlijke ervaring heeft. Samen met de overige leden van het bestuur
geef je sturing aan de vereniging, verbindt je mensen met elkaar en leg je
verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Wat bieden wij?
Geboden wordt een ambitieuze vereniging, met sporters op élk sportief
niveau, met veel vrijwilligers. Een vereniging die midden in de EttenLeurse samenleving staat en daar haar bijdrage aan wil leveren. Het
betreft een onbezoldigde functie, waar onkosten gedeclareerd kunnen
worden.
Ben je geïnteresseerd?
Na ontvangst van je motivatie met C.V., gericht aan de
selectiecommissie van Achilles (secretaris@arvachilles.nl), ontvang je
bericht voor een gesprek met de selectiecommissie. Een mogelijk
tweede gesprek volgt met een delegatie van het coördinatorenplatform.
Zij hebben een adviserende stem in dit proces.
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Reclameborden
gevraagd
De bovenste drie foto’s laten zien dat
er nog voldoende ruimte is voor
borden. Tot nu toe hangen er acht
reclame-uitingen van sponsoren. Dat
kunnen en moeten er veel meer zijn!
Waarom?
Omdat de financiële sponsorbijdragen van Achilles enorm
teruggelopen zijn. In 2014 maar nog
meer in 2015 betekent dat een fors
begrotingstekort. Om vergaande
bezuinigingen te voorkomen deze actie.
Alle leden kunnen daarin hun bijdrage
leveren. Doe je mee?
Hoe?
Ga de boer op bij je ouders, je
vrienden, je werkgever of de
werkgever van je partner en zorg dat
zijn een reclamebord willen. Of lever
wanneer je zelf een middenstander
bent op die manier je bijdrage.
Kosten?
Een bord plaatsen kan al voor € 300,00
per jaar. Dus wanneer iedere minimaal
voor één reclamebord zorgt, kan
Achilles de begroting enigszins sluitend
maken!
Informatie?
redactie@arvachilles.nl of
0610192159

RECLAMEBORDEN
GEVRAAGD
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De wedstrijdsecretaris de
mooiste job van de club!
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de publiciteit rond
de thuiswedstrijden, het versturen van uitnodigingen naar de
betreffende verenigingen, de coördinatie van de inschrijving van de
atleten en het invoeren van de wedstrijdgegevens in een daarvoor
bestemd computerprogramma.

Jury Coördinator
In de rol als jurycoördinator ben je verantwoordelijk voor het
bewaken en coördineren van diverse jury activiteiten die met
de baanatletiek/wedstrijden samen hangen. Als jurycoördinator
maak je deel uit van de wedstrijd organisatie commissie
(WOC) en leg je verantwoording af aan de voorzitter van deze
commissie.
Voor meer informatie lees verder op www.arvachilles.nl

Tijdens de wedstrijd zie jij als eerste van iedereen de prestaties van
de atleten terugkomen via de schrijflijsten van de wedstrijdjury. Als
wedstrijdsecretaris zorg jij dat deze prestaties ordentelijk worden
ingevoerd in het hiervoor ingerichte computerprogramma.
Vervolgens ben jij degene die de uitslagenlijsten print waarin de
geleverde prestaties overzichtelijk worden gepresenteerd. De atleten
verdringen zich vervolgens bij het uitslagenbord om te zien hoe ze
gepresteerd hebben. Vol spanning neemt men de eigen prestatie in
zich op en begeeft men zich - al dan niet opgetogen - terug naar hun
collega-sporters.

Zelfstandig trainer pupillen

Om dit te kunnen bewerkstelligen heb je als wedstrijdsecretaris de
nodige voorbereidingen getroffen:
 Je hebt het wedstrijd computerprogramma ingericht met de
gegevens van de deelnemers, de onderdelen en de serie- en
groepsindelingen
 de startnummer-etiketten en de jurylijsten uitgeprint.

Omdat de juniorengroep flink in omvang is gegroeid zijn
wij voor deze groep op zoek naar een extra zelfstandig
trainer met ervaring. De groep bestaat uit een mix van
deels wedstrijd- en recreatief ingestelde atleten. Vrijwel
alle onderdelen dienen aan bod te komen. Ervaring
binnen de atletiek en een JAL diploma (oude stijl) of een
diploma niveau 3 (nieuwe stijl) zijn gewenst.

Benodigde en gewenste capaciteiten:
 het werken met computers is je absoluut niet vreemd
 je bent geen chaoot, jij brengt immers overzicht in de chaos
(gevoel voor urgentie)
 je laat je niet gek maken en bent stressbestendig en kan goed
samenwerken
 ervaring met de baanatletiek is een pré, maar geen vereiste.
Natuurlijk neemt deze job wat tijd in beslag, vooral in de week
voorafgaande aan de thuiswedstrijd. Het overgrote deel van het werk
doe je echter thuis op de momenten dat het je zelf goed uitkomt.

Ledenadministrateur
Het verwerken van mutaties en inschrijvingen van leden,
het onderhouden van contacten richting Atletiekunie
rondom ledenontwikkeling en de beantwoording van
vragen leden over het lidmaatschap. Regelmatig
samenwerken met de penningmeester i.v.m. het
actualiseren van de verenigingsadministratie in Sportlink.
Affiniteit met IT is daarom vanzelfsprekend een vereiste.
Deze administratieve vrijwilligersfunctie kost je ongeveer
1 à 2 uur per week, je kan zelf bepalen wanneer en hoe je
vanuit je thuissituatie met je eigen computer je taken gaat
uitvoeren.
Meer informatie bij penningmeester@arvachilles.nl

Ter versterking van de huidige trainers bij de pupillengroepen
zijn wij op zoek naar een zelfstandig trainer met ervaring, het
liefst in het bezit van het JAL diploma (oude stijl) of het diploma
niveau 3 (nieuwe stijl). Als trainer bereid je trainingen voor,
voer je deze zelfstandig uit en ga je waar mogelijk mee naar
wedstrijden. Je doet er onze pupillen een groot plezier mee!

Trainer Junioren

Bestuursleden

Het huidige Bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur met Voorzitter,
Penningmeester en Secretaris, aangevuld met twee Algemene
Bestuursleden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het doen van
voorstellen en het uitvoeren van het beleid, opgesteld door Het
Bestuur en uitgesproken op de Algemene Ledenvergadering. Wegens
(aankomend) vertrek zijn wij niet alleen op zoek naar een Voorzitter maar
ook naar twee Algemene Bestuursleden.
Als lid van het Bestuur van A.R.V. Achilles ben jij mede
verantwoordelijk voor:

het te bepalen beleid op de middellange en lange termijn

de continuïteit van de vereniging
In tegenstelling tot het Dagelijks Bestuur ligt bij de Algemene
Bestuursleden de nadruk van hun activiteiten meer binnen de
vereniging dan naar buiten. Jouw portefeuille is overwegend gevuld
met taken die te maken hebben met bepaalde doelgroepen of
verantwoordelijkheden binnen de vereniging. Als Algemeen
Bestuurslid beheer je een eigen portefeuille en bent daarmee
verantwoordelijk en aanspreekbaar voor bijvoorbeeld: trainersbeleid,
vrijwilligersbeleid, pr & communicatie, wedstrijden, opleidingen,
topsport. Je houdt een deugdelijke en overzichtelijke administratie bij
en communiceert deze met het Bestuur.
Karaktereigenschappen van het Bestuurslid kunnen zijn:

enthousiast en prettig in de omgang

communicatief vaardig

zijn/haar spaarzame vrije tijd in wil zetten voor Achilles

gevoel voor humor

gevoel voor Bestuurlijke verhoudingen

omgaan met e-mail en Word is geen probleem

ARV Achilles Nieuwsbrief is een uitgave van ARV Achilles, Etten-Leur. Je ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat je lid bent van
deze atletiekvereniging. Meer informatie redactie@arvachilles.nl Laatste nieuws? Kijk op de website of bezoek de acebookpagina.
Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.
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