
Bestuurslid met taak TC-intern

Lijkt het jou leuk om samen met andere enthousiaste vrijwilligers jouw 
zwemclub vooruit te helpen? Dan zijn we op zoek naar jouw hulp! Aqua-
Bedum is namelijk op zoek naar een bestuurslid voor de taak Technische 
Commissie Intern. Kom jij onze enthousiaste trainers ondersteunen, zodat alles 
rond de trainingen goed verloopt?

Als TC-intern bestuurslid maak je deel uit van het bestuur dat nu bestaat uit 5 
personen. Naast de specifieke taken die hieronder worden genoemd is het 
bestuurslid samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het 
beleid en de uitvoering daarvan. 

Functieprofiel:
Het bestuurslid met de taak TC-intern:
• Zorgt voor de communicatie tussen de trainers en het bestuur. En organiseert

twee keer per jaar een trainersoverleg.
• Neemt deel aan het bestuursoverleg, circa tien keer per jaar. 
• Coördineert met trainers of ander bestuurslid diverse zwemactiviteiten zoals: 

• zwemmen voor afstandsdiploma’s
• clubkampioenschappen
• zwemestafette

• Coördineert mogelijke cursussen voor trainers.
• Is verantwoordelijk voor diverse training en trainers gerelateerde zaken.
• Controleert  (samen  met  de  secretaris  en/of  de  penningmeester)  de

ledenadministratie aan de hand van de presentielijsten.
• Zorgt voor de trainingsklapper en de groepsindeling. 

Voor de functie is het belangrijk dat het bestuurslid betrokken is bij de club en 
de trainers. Kennis van wedstrijd- of reddingszwemmen handig maar geen must.
Samenwerken en goede communicatieve vaardigheden zijn hierbij belangrijke 
vaardigheden.  
Binnen het bestuur vindt een wisseling plaats waardoor het bestuurslid met de 
taak TC-intern doorschuift naar de taak secretaris. De kennis voor de taak TC-
intern is binnen het bestuur dus nog aanwezig. Je staat er dus niet alleen voor en
je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. 

Je reactie kun je sturen aan Willem-Jan Vreeling, voorzitter@aqua-bedum.nl . 
Voor vragen over de functie kun je contact op nemen met Mark Brinkhuis, het 
huidige bestuurslid met de taak TC-intern via tcintern@aqua-bedum.nl. 
Uiteraard kun je ook iemand uit het bestuur benaderen op een training.


