Vacature Jury Coördinator
ACW'66 organiseert gedurende het jaar een 7 tal wedstrijden. Dit zijn: de Indoor in Sporthal de
Slagen, De Lido Cross, Clubkampioenschappen op de baan, Athletics Champs Wedstrijd, Clubcross,
Reguliere pupillen wedstrijd en afhankelijk van het jaar een competitiewedstrijd voor Junioren of
zoals afgelopen jaar Senioren.
De organisatie van deze wedstrijden ligt bij de Wotc. Een club van 8 vrijwilligers die naast de
organisatie van wedstrijden zich bezig houdt met o.a. invulling van het trainerskorps.
Per 1-1-2017 komt de functie van Jurycoördinator vrij binnen de Wotc: Voor de organisatie van die
wedstrijden hebben afhankelijk van de wedstrijd tussen de 15 en 45 mensen nodig. Een
jurycoördinator benadert de diverse vrijwilligers per mail / telefoon en stelt in samenspraak met de
wedstrijdleider een indeling samen voor de dag zelf. Op de wedstrijddag ben jij het aanspreekpunt
voor de vrijwilligers en het verlengstuk van de wedstrijdleider. Kortom een dynamische functie
waarbij je communicatieve vaardigheden uitgebreid aan bod komen. Mensen werf je uit een pool
van juryleden aangevuld met ouders / overige vrijwilligers binnen de club.
Uiteraard hebben de vrijwilligers scholing nodig ten behoeve van het jureren en dient er gewerkt te
worden aan nieuwe aanwas van juryleden.
Tijdsbelasting:
- Begin van het jaar doorzetten van de wedstrijdkalender naar de vrijwilligers ( 1 uur)
- Voor iedere wedstrijd werven van de vrijwilligers en informeren van de vrijwilligers - tijdsindeling
zelf te bepalen, echter piek in laatste week voor wedstrijd (afhankelijk omvang wedstrijd 3 - 5 uur per
wedstrijd)
- Op de wedstrijddag zelf aanwezig
- Wotc vergadering (9X per jaar 1,5 uur)

Je bent onderdeel van de Wotc en hebt zodoende de kans mee te denken en te praten over atletiek
gerelateerde zaken. Kortom een interessante kans. Zie jij het wel zitten en wil je meer informatie.
Neem dan contact op met de Wotc!
Tot 1-1-2017 Jurycoordinator:
Kevin Joosten - 06-14156503 of k_joosten@hotmail.com
Of Yves Vos - Voorzitter Wotc ACW'66
06-42722252 of yves_vos8@hotmail.com

