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Ad 1) De organisatie van de commissie
Hoe is deze commissie georganiseerd ?
Voorzitter:
Leden:

Ine Vissers – Inevissers@gmail.com
Pim Verwijst – pimverwijst@hotmail.com
Luuk van der Pol –luukvanderpol@live.nl
Renske van der Heijden – renskevdheijden@live.nl
Mark den Otter (afgevaardigde bestuur) – ec@rksvodiliapeel.nl

Ad 2) Taken
Wat is de primaire taakstelling van de commissie ?
Het organiseren van (voetbal-gerelateerde) evenementen voor senioren met als primaire doel om de
sociale betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten.
Wat zijn de taakvelden van de commissieleden ?
Voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot evenementen.
Onder voorbereidende werkzaamheden wordt verstaan:
- Met de beheercommissie de bezetting van de bar afstemmen;
- Met de PR-commissie de communicatie naar buiten afstemmen;
- Het verzorgen van de benodigde spullen/infrastructuur voor betreffend evenement;
- Vragen/opmerkingen met betrekking tot ondergenoemde evenementen antwoorden / binnen de
commissie bespreken;
- het totaaloverzicht behouden bij evenementen, zowel voorafgaand als gedurende het evenement.
Actief op zoek gaan naar (mogelijke) initiatieven die tot een nieuw evenement kunnen leiden, danwel
bestaande evenementen kunnen versterken.

Ad 3) Doelstellingen
Met welke doelstellingen worden deze (afzonderlijke) taken uitgevoerd ?

Efficiëntere totstandkoming van evenementen, aangezien dezelfde groep mensen bij alle
evenementen betrokken zijn.
Continuïteit creëren in de te organiseren evenementen. Dit wil zeggen dat evenementen periodiek
terugkeren, maar ook dat bij afnemende belangstelling voor een bepaald evenement nieuwe
initiatieven genomen worden om de sociale betrokkenheid weer te vergroten.

Ad 4) Activiteiten
Welke activiteiten worden georganiseerd om aan de taakstelling te voldoen en om de doelstellingen
te behalen ?
De evenementencommissie is betrokken bij :
- Van Lanen Trofee;
- Zondagactiviteiten (op wedstrijddagen);
- Tafelvoetbaltoernooi;
- Vrijwilligersfeest;
- Kerstbingo
- Nieuwjaarsreceptie;
- Carnavalsbal;
- Seizoensafsluiting;

Ad 5) Toekomstplannen
Wat zijn de toekomstplannen van de commissie m.b.t. de taakstellingen en doelstellingen ? De korte
termijn en (midden-)lange termijn afzonderlijk omschrijven.
Korte termijn:
Opzetten van een nieuwjaars-evenementter vervanging van/aanvulling op de nieuwjaarsreceptie.
De Van Lanen-trofee verder uitbreiden qua opzet.
(Midden-)lange termijn:
Eventueel het aantal evenementen verminderen en de overblijvende evenementen verder
uitbouwen. Met name evenementen op wedstrijd-/trainingsdagen krijgen de nadruk.

