
 

Vereniging van handboogschutters 
“EILANDSCHUTTERS” 

Functieverdeling bestuur per 1 januari 2021 
 

 

Het bestuur van de handboogvereniging “Eilandschutters” streeft naar duidelijkheid en transparantie. 
Teneinde hier op goede wijze uitvoering aan te kunnen geven zijn de taken binnen het bestuur als 
volgt verdeeld: 
 
Voorzitter:   Marja Kampstra 

1. Voorzitter dagelijks bestuur 
2. Leidt het bestuur van de vereniging en zit vergaderingen voor 
3. Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten 
4. Is verantwoordelijk voor de jeugd  
5. Heeft zitting in het Stichtingsbestuur “Odysseus” 
6. Is afgevaardigde naar de regio en rayonvergaderingen 

 
Secretaris:   Olga Witte 

1. Lid dagelijks bestuur 
2. Leidt het secretariaat van de vereniging 
3. Voert correspondentie met de NHB en andere verenigingen 
4. Notuleert de bestuursvergaderingen en zorgt voor distributie en archivering van de notulen 
5. Houdt het ledenbestand i.s.m. de penningmeester actueel 
6. Is web- beheerder van www.eilandschutters.nl  

 
Penningmeester:  Aad van Gils 

1. Lid dagelijks bestuur 
2. Beheert alle financiën van de vereniging 
3. Beheert de website www.winteranimal.nl  
4. Treedt op als wedstrijdleider van de Winteranimal 
5. Heeft zitting in het Stichtingsbestuur “Odysseus”  

 
Commissaris:  Gert-Jan Schoorl 

1. Lid van het bestuur en voert algemene bestuurstaken uit 
2. Organiseert verschietingen voor externe partijen (scholen en toeristen) en Sport Promotie 

Activiteiten (Spa-tjes) 
3. Assisteert bij gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheden 
4. Is mede verantwoordelijk voor het organiseren van de overige wedstrijden 
5. Treedt op als vice voorzitter  

 
Commissaris:  Lia Stienstra 

1. Lid van het bestuur en voert algemene bestuurstaken uit 
2. Assisteert bij gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheden  
 

Gezamenlijke Bestuursverantwoordelijkheden  
1. Organiseren en promoten van wedstrijden  
2. Inroepen van hulp van vrijwilligers en het toewijzen van taken 
3. Verzorgen van input voor de website 

 
 

Dit zijn de hoofdtaken waar het bestuur voor staat. Het bestuur kan dit niet alleen en is zonder hulp 
van vrijwilligers nergens. Wordt uw hulp ingeroepen zeg dan ja en help mee. Samen zijn wij sterk en 
het sterkt de motivatie. Dit onder het motto…… 
 

“EILANDSCHUTTERS” EEN CLUB OM TROTS OP TE ZIJN! 

http://www.eilandschutters.nl/
http://www.winteranimal.nl/

