Van
Aan
Datum
Betreft

: Bestuur
: SBN leden t.b.v. voorjaars-ALV 2022
: 25 maart 2022
: Voorstel nieuwe medewerker pr & communicatie

Het bestuur stelt voor om een nieuwe medewerker pr & communicatie te werven voor het
bondsbureau voor 20u/week. De jaarlijkse kosten hiervoor (ca. €27.500) zijn opgenomen in de
begroting voor seizoen 2022/2023.
De Cie PR komt al langere tijd niet toe het uitvoeren van gewenste taken op vrijwillige basis.
Bepaalde noodzakelijke taken worden door huidige medewerkers van het bondsbureau ‘erbij‘
gedaan, wat leidt tot onbetaalde overuren. Het in huis halen van een betaalde kracht waarborgt
structurele inzet op het gebied van pr & communicatie en kan een impuls geven aan de Cie PR.
Het takenpakket van deze medewerker zou uit 4 delen bestaan:
1.
Taken die nu door het bondsbureau worden gedaan
2.
Taken waar de Cie PR niet aan toekomt
3.
Taken die al langer gewenst zijn, maar nu blijven liggen
4.
Nieuwe taken die gestart kunnen worden
De volledige vacaturetekst tref je verderop aan in dit voorstel.
Het toevoegen van deze functie aan het bondsbureau sluit aan bij doelstellingen uit het
Meerjarenbeleidsplan 2021+ en het Jaarplan 2021/2022, namelijk:
•
De uitvoerende taken zijn verder verschoven van bestuur naar bondsbureau.
•
SBN is een samenwerking aangegaan met een hoofdsponsor waarmee een campagne is
opgezet om de zichtbaarheid van survivalrun te vergoten.
•
Survivalrun is elk seizoen zichtbaar in landelijke media.
•
De SBN heeft de menskracht voor structurele content creatie vergroot.
•
Leden van de SBN ontvangen 3x per seizoen een online nieuwsbrief.
•
Het promopakket van de SBN wordt bij de meeste survivalruns ingezet.
•
Er is een survivalrundag georganiseerd waar de leden kennis kunnen opdoen over
verschillende facetten van survivalrun.
•
De SBN heeft minimaal één nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend wat de SBN een
voordeel in geld of natura oplevert.
•
De SBN is een samenwerking gestart met partijen die tegen gereduceerde prijzen
bouwmaterialen kunnen leveren aan jonge TG’s/WO’s.
Bij goedkeuring door de ALV kan de werving aanvangen in mei 2022 en de aanstelling plaatsvinden in
juli 2022. De kosten in het lopende seizoen komen uit de post ‘ruimte voor eventuele uitbreiding
capaciteit’ uit de lopende begroting.

Vacaturetekst
De Survivalrun Bond Nederland (SBN) is sinds 1991 de nationale sportbond voor survivalrun en
vertegenwoordigt ongeveer 14.000 leden en 125 aangesloten organisaties. De SBN is aangesloten bij
het NOC*NSF.
Het bondsbureau van de SBN neemt het grootste deel van de operationele taken van de SBN voor
zijn rekening. Het bondsbureau bestaat momenteel uit 6 betaalde medewerkers onder leiding van de
directeur.
Door de groei van de SBN en de daarbij behorende werklast en deels door een herverdeling van
taken is er behoefte aan een nieuwe functie binnen het bondsbureau per 1 juli 2022:

Medewerker pr & communicatie (m/v)
(0,53 FTE = 20u/week)
Werkzaamheden:
●
Digitale nieuwsbrief naar leden & organisaties opstellen
●
Website up-to-date houden (o.a. nieuwsberichten schrijven en plaatsen)
●
Social media beheer (i.s.m. Commissie Pr & Communicatie)
●
Planning voor contentleveranciers opstellen en bewaken (content vanuit Commissie Pr &
Communicatie)
●
Contactpersoon zijn voor Commissie Pr & Communicatie, bondsfotografen en- videografen
●
Initiatieven voor sponsoring ontplooien en/of uitbouwen
●
De inzet, de vervanging en de verbetering van promotiematerialen bewaken
●
De uitingen van de SBN, het NOC*NSF en sponsoren bewaken in de eigen communicatie en
in die van aangesloten organisaties
●
De schrijfwijzer up-to-date houden en toezien op de juiste toepassing ervan
●
SBN-evenementen organiseren & coördineren (o.a. vrijwilligersdag, survivalrundag)
De ideale kandidaat:
●
Heeft affiniteit met sport en sportorganisaties
●
Heeft een HBO-opleiding communicatie afgerond
●
Beheerst de Nederlandse taal uitstekend, in woord en geschrift
●
Heeft ervaring met het schrijven van wervende teksten
●
Durft collega’s aan te spreken op verantwoordelijkheden
●
Is accuraat, zelfstandig, flexibel en toont initiatief
●
Is woonachtig binnen een straal van 75km vanaf Papendal (Arnhem)
●
Is uiterlijk per 1 juli 2022 beschikbaar

Verantwoording:
●
De medewerker legt verantwoording af aan de directeur van het bondsbureau
Geboden wordt:
●
Uitdagende functie binnen een groeiende organisatie
●
Jaarcontract (met intentie tot verlenging) conform de CAO Sport in loondienst van de SBN,
met een proeftijd van 1 maand
●
Salaris conform schaal 9 van de CAO Sport
●
Voornamelijk thuiswerken, wekelijks 1 werkdag (momenteel vrijdag) op kantoor op Papendal
(Arnhem)
●
Vergoeding voor computergebruik, reiskosten, internet/telefoon, etc.
●
Enthousiaste doelgroep en collega’s
Procedure
•
Jouw motivatiebrief + CV voor 16 mei 2022 mailen naar directeur Mark Huizinga
(directeur@survivalrunbond.nl)
•
In de week van 23 mei 2022 zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden.

