
 

 

 

Ben jij ónze voorzitter? 

Je wordt enthousiast van uitdagingen, je bent een verbinder en weet anderen te 

enthousiasmeren. Daarnaast weet je bijeenkomsten te leiden, en focus aan te brengen binnen 

het team.  

           Taakomschrijving Voorzitter (ster) Baancommissie Tilburg 

  

 Voorbereiden (met secretaris) vergaderingen baancommissie. (0.5 uur per 

vergadering) 

 Voorzitten van vergaderingen baancommissie.( circa 4 avonden per jaar) 

 Bijwonen gewestelijke voor- en najaarsvergadering (2 avonden per jaar) 

 Bijwonen evaluatie met verenigingen (1 avond per jaar) 

 Vertegenwoordigen baancommissie in overleg met externen zoals 

bijvoorbeeld Sportbedrijf Tilburg, over accommodatie, en t.b.v. nationale 

wedstrijden. (1 à 2 avonden per jaar) 

 Bijwonen overleg voorzitters baancommissie Eindhoven, Tilburg, Breda, 

Geleen en gewestelijk bestuur en verenigingen.(komt vrijwel niet voor) 

 Bijwonen voorzittersoverleg verenigingen van Tilburg.(1 avond per jaar) 

 Volgen en handelen op de dagelijkse gang van zaken (’s winters 1 à 1,5 uur per 

week, ’s zomers minder dan 0,5 uur per week) 
 

           Optioneel: 
 

 Het met enige regelmaat aanwezig zijn bij wedstrijden 

 Kan zitting nemen in een Organisatie Comité (per OC 2 avonden per keer + wat 

mail- en belwerk in de orde van grootte van 4 uur) 

 

* Activiteit Horend bij de taak Optioneel 
Voorbereiding BC vergaderingen 1 uur per 8 weken  

Voorzitten BC vergaderingen 4 avonden per jaar  

Bijwonen gewestelijke vergaderingen 1 avond per jaar  

Bijwonen technische najaarsvergadering 1 avond per jaar  

Bijwonen evaluatie met verenigingen 1 avond per jaar  

Vertegenwoordigen baancommissie naar externen 2 avonden per jaar  

Bijwonen voorzittersoverleg Tilburgse verenigingen 1 avond per jaar  

Dagelijkse gang van zaken ’s winters 1,5 uur per week  

Dagelijkse gang van zaken ’s zomers 0.5 uur per week  

Volgen en handelen relevante ontwikkelingen  Zeer variabel 

Aanwezig zijn bij wedstrijden Bij nationale/regio wedstijden Bij trainingswedstrijden 

Zitting nemen in OC landelijke wedstrijden  3 avonden per keer 

Totaal 10 avonden per jaar Variabel 

 
     * Het zwaartepunt van de activiteiten begint in september en eindigt in februari 
 

Vragen & contact:  

Secretariaat BC-TB:  baancie.tilburg@gmail.com  

mailto:baancie.tilburg@gmail.com

