Bestuursleden PSV Badmintonclub Brugge: Contactgegevens / taakomschrijving
Functie

Wie

Taakomschrijving

Voorzitter

Erika Vanhoutte
Tel 0472/51.89.88 (NA 17u op werkdagen)
voorzitter@psvbadmintonbrugge.com

Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven
Is in samenwerking met de andere bestuursleden verantwoordelijk
Bepaalt, stuurt,…de medebestuursleden in de goede richting
Is het aanspreekpunt voor de aangesloten leden en verantwoordt het bestuur
tegenover die leden
Is verantwoordelijk voor de info aan de aangesloten leden
Bepaalt de agenda van bestuurs- en ledenvergadering en leidt de vergadering
Woont WVBF vergaderingen bij
Treedt op als woordvoerder van de vereniging

Secretaris

Geert Devriendt
Tel 0485/84.42.86
secretaris@psvbadmintonbrugge.com

Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de algemene administratie, externe
en interne post, lijst aangesloten leden en vrijwilligers, ledenarchief,
verzekeringen…
Maakt verslagen van de vergaderingen
Is de algemene Contactpersoon extern & intern
Stuurt de algemene mailing van het bestuur naar de aangesloten leden
Stuurt specifieke mailing naar de gepaste groepen, zoals het aanmelden van
recreantentornooien, VBL tornooien…
Houdt WVBF/VBL reglementen bij

Penningmeester

Erika Vanhoutte
Verantwoordelijk voor beheer kas, financiële administratie, kasboek bijhouden,
Tel 0472/51.89.88 (NA 17u op werkdagen)
lidgelden ontvangen, kosten opvolgen en betalen, beheer sponsoringsgelden,
penningmeester@psvbadmintonbrugge.com speciale aankopen (T-shirts, shuttles, trofeeën…)
Begroting opstellen bij begin seizoen en afsluiting maken op einde seizoen
Beheer Shuttles (bijhouden, meebrengen, controle, aankoop, test)

Competitieverantwoordelijken

Tom De Vriese
Bart Van Maele
Koen Batsleer
competitie@psvbadmintonbrugge.com

De wekelijkse interne competitie organiseren
De competitie status (voortgang, forfaits...) kort bespreken op
bestuursvergadering
Tweemaandelijks tussenstand doorsturen naar de competitiespelers en de
website updaten
Bijhouden archief competitie

Interclubverantwoordelijke

Koen Batsleer
0475/46.70.25
interclub@psvbadmintonbrugge.com

Organiseren en leiden interne Interclub vergaderingen

Verantwoordelijke
Teamontmoeting

Tom De Vriese
Tel 0492/15 68 53
teamtoernooi@psvbadmintonbrugge.com

Organisatie van de PSV Teamontmoeting:
Contactpersoon deelnemers
Versturen van uitnodigingen en samenstelling poules

Verantwoordelijke
Evenementen &
Festiviteiten

Ilse Grenelle
Tel 0485/71.38.26
evenementen@psvbadmintonbrugge.com

Het bedenken van potentiële sportieve en culturele evenementen
Verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van sportieve en culturele
evenementen (nieuwjaarsreceptie, ledenfeest, spelletjesavond…)

Verantwoordelijke website

Geert Devriendt
secretaris@psvbadmintonbrugge.com
Tel 0485/84.42.86

Beheer website
Up-to-date houden web pagina's
Beheer software en set-up website en contactpersoon provider: Matthias
Smagghe

Zaalverantwoordelijke

Op zaterdag: wordt vermeld op de
competitiekalender
Anders: Erika. Zij neemt initiatief indien zij
niet aanwezig kan zijn
Tel 0472/51.89.88

Is verantwoordelijk voor het gebeuren in de zaal
Op zaterdag: toezicht en eventuele aanpassing competitie kalender en noteren
laattijdigheid en afwezigheid
Controle zaal en opbellen conciërge bij acute problemen in de zaal
Controle PSV materialen

Erfgoedverantwoordelijke

Geert Devriendt
secretaris@psvbadmintonbrugge.com
Tel 0485/84.42.86

Contactpersoon voor alle vragen, suggesties, documentatie i.v.m. het erfgoed
van de club.
Neemt initiatieven om het archief te vervolledigen, structureren en te
publiceren op de PSV BC website

