Contents
Inleiding ................................................................................................................................................................................... 3
Bestuur .................................................................................................................................................................................... 4
Voorzitter ............................................................................................................................................................................. 4
Penningmeester ................................................................................................................................................................. 4
Secretaris ............................................................................................................................................................................ 4
Vrijwilligerscommissie ........................................................................................................................................................ 4
Senioren coördinator ......................................................................................................................................................... 4
Junioren coördinator .......................................................................................................................................................... 5
Scheidsrechter coördinator ............................................................................................................................................... 5
Teamcoördinator ................................................................................................................................................................ 5
Technische commissie ........................................................................................................................................................ 5
Voorzitter ............................................................................................................................................................................. 6
Lid ......................................................................................................................................................................................... 6
Instroom commissie............................................................................................................................................................. 6
Voorzitter ............................................................................................................................................................................. 6
Assistenten instroom ......................................................................................................................................................... 6
Opvang senioren ................................................................................................................................................................ 6
Coördinator mini-waterpolo ............................................................................................................................................... 7
Contact derde partijen ....................................................................................................................................................... 7
Technisch kader .................................................................................................................................................................... 7
Coach ................................................................................................................................................................................... 7
Assistent coach .................................................................................................................................................................. 7
Teammanager .................................................................................................................................................................... 8
Trainer(s) ............................................................................................................................................................................. 8
Wedstrijdcommissie............................................................................................................................................................. 8
Wedstrijdsecretaris............................................................................................................................................................. 9
Juryplanner ......................................................................................................................................................................... 9
A-team jurytafel .................................................................................................................................................................. 9
Begeleider wedstrijdavonden ........................................................................................................................................... 9
Stadionspeaker ................................................................................................................................................................... 9
Tune verzorger ................................................................................................................................................................. 10
Beheer scorebord ............................................................................................................................................................. 10
Materialen commissie ........................................................................................................................................................ 10
Voorzitter materialencommissie ..................................................................................................................................... 10
Beheerder wedstrijdmateriaal ......................................................................................................................................... 10
Clubhuis commissie........................................................................................................................................................... 11
Voorzitter ........................................................................................................................................................................... 11
Lid voorraadbeheer .......................................................................................................................................................... 11
Lid verzorging clubhuis .................................................................................................................................................... 11

Lid planner bardienst ....................................................................................................................................................... 11
Winter Waterpolo Toernooi .............................................................................................................................................. 11
Voorzitter ........................................................................................................................................................................... 11
Toernooiplanner ............................................................................................................................................................... 12
Wedstrijdsecretariaat ....................................................................................................................................................... 12
Vrijwilligers coördinator.................................................................................................................................................... 12
Catering ............................................................................................................................................................................. 12
Communicatie ................................................................................................................................................................... 12
Sponsorcommissie............................................................................................................................................................. 12
Voorzitter ........................................................................................................................................................................... 13
Netwerker .......................................................................................................................................................................... 13
Doorbijter ........................................................................................................................................................................... 13
Creative geest met daadkracht ...................................................................................................................................... 13
Club van 100 ..................................................................................................................................................................... 13
Fundraising ....................................................................................................................................................................... 13
Mediacommissie ................................................................................................................................................................. 14
Beheerder website ........................................................................................................................................................... 14
Social media verantwoordelijke ...................................................................................................................................... 14
Redactie nieuwsbrief ....................................................................................................................................................... 14
Content verantwoordelijken ............................................................................................................................................ 14
Supporterscommissie ....................................................................................................................................................... 15
Voorzitter ........................................................................................................................................................................... 15
Lid ....................................................................................................................................................................................... 15
Evenementencommissie ................................................................................................................................................... 15
Voorzitter ........................................................................................................................................................................... 15
Lid ....................................................................................................................................................................................... 16
Feestcommissie .................................................................................................................................................................. 16
Voorzitter ........................................................................................................................................................................... 16
Lid ....................................................................................................................................................................................... 16

2

Inleiding
Dit is het Vrijwillige Boekje van PSV Waterpolo. In dit boekje vind je een opsomming van alle vrijwilligerstaken die we binnen
onze club te verdelen hebben. “Vrijwillig” en “taak” klinkt een beetje tegenstrijdig; hoe vrijwillig is een taak? Misschien is het
daarom beter om over vrijwillige werkzaamheden te spreken… Maar het doel mag duidelijk zijn: we verdelen het werk over zoveel
mogelijk leden. Hiermee bestaat de mogelijkheid om dingen te doen waar je goed in bent (en energie van krijgt) én hoeven
anderen geen dingen te doen waar ze niet goed in zijn (en “op leeg lopen”). Het boekje is dynamisch. Het kan zijn dat sommige
werkzaamheden op termijn niet meer nodig zijn en dat andere werkzaamheden nog niet zijn opgenomen. Houd de updates in de
gaten!
De werkzaamheden in dit boekje zijn per commissie e.d. geclusterd. Bij alle werkzaamheden geven we in de lijst met
vrijwilligerstaken aan wie de werkzaamheden uit gaat voeren en waar mogelijk “namens welk team” deze persoon functioneert
en hoeveel uur per week de werkzaamheden kosten. Dit laatste doen we om zo transparant mogelijk te maken hoe de
werkzaamheden in de club zijn verdeeld.
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Bestuur
Het bestuur zorgt ervoor dat de club draait. Het is het gezicht van de club. Zowel binnen als buiten PSV Zwemsporten
vertegenwoordigt het bestuur ons allemaal. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Voorzitter
De voorzitter is het boegbeeld van onze club. Als voorzitter van het dagelijks bestuur “bewaakt” hij/zij het beleid van de club. De
belangrijkste beslissingen gaan eerst langs de voorzitter, voordat ze worden uitgevoerd. De voorzitter heeft de overall coördinatie
over alle commissies enz. binnen de vereniging. Namens de afdeling waterpolo maakt de voorzitter deel uit van het hoofdbestuur
van PSV Zwemsporten.
Naam
Marcel Brands

Team

e-mail

0

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beleid binnen de vereniging. Hij/zij zorgt ook voor de boekhouding van
de afdeling en het overleg met de penningmeester van het hoofdbestuur van PSV Zwemsporten. De penningmeester onderhoudt
ook het contact met de stichting Topwaterpolo Eindhoven.
Naam
Nicole van Nistelrode

Team

e-mail

0

Brandon Smulders

H4

Secretaris
De secretaris is de contactpersoon van PSV Waterpolo voor de “buitenwereld”. Alle contacten vanuit b.v. de KNZB, de gemeente
(het zwembad), andere verenigingen enz. verlopen via de secretaris.
Naam
Wieger Scheepers

Team

e-mail

0

Cas Klawer

H4

Vrijwilligerscommissie
Een van de doelstellingen van PSV Waterpolo is een vereniging te zijn VAN, VOOR en DOOR de leden. Alle leden dragen bij in
contributie en in vrijwilligerstaken. De vrijwilligerscommissie is het kloppend hart van de club als het gaat om het verrichten van
de taken die niet door het bestuur worden uitgevoerd. Hier komt alles samen, worden de werkzaamheden verdeeld, helpen we
elkaar en spreken we elkaar aan indien nodig.
Senioren coördinator
De senioren coördinator is het aanspreekpunt voor de teamcoördinatoren van de recreatieve en topsport senioren teams.
Daarnaast is deze coördinator de verbinding tussen de vrijwilligers en het bestuur. De senioren coördinator is ook
verantwoordelijk voor het “scheidsrechter beleid”; dit doet de senior coördinator samen met de beide scheidsrechter
coördinatoren. Samen met de junioren coördinator zorgt de senioren coördinator ervoor dat er regulier overleg plaatsvindt tussen
de teamcoördinatoren om het overzicht van de vrijwillige werkzaamheden te onderhouden en de verdeling over de verschillende
teams te bewaken.
Naam

Team

e-mail
vrijwilligercommissie@psvwaterpolo.nl
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Junioren coördinator
De junioren coördinator is het aanspreekpunt voor de teamcoördinatoren van de recreatieve en topsport junioren teams. Samen
met de senioren coördinator zorgt de junioren coördinator ervoor dat er regulier overleg plaatsvindt tussen de teamcoördinatoren
om het overzicht van de vrijwillige werkzaamheden te onderhouden en de verdeling over de verschillende teams te bewaken.
Naam

Team

e-mail

Scheidsrechter coördinator
De scheidsrechter coördinator is samen met de senior coördinator verantwoordelijk voor het “scheidsrechter beleid”. Zij zorgen
voor de opleiding van scheidsrechters en w-officials. Ook begeleiden en bewaken zij de beschikbaarheid van de PSVscheidsrechters. Voorafgaand aan iedere seizoenshelft overleggen zij met de scheidsrechters over de beschikbaarheid in die
seizoenshelft en bewaken zij de opgave van de beschikbaarheid in de portal. Daarbij monitoren de scheidsrechter coördinatoren
of de scheidsrechters zijn ingezet op de door hen aangegeven beschikbare momenten. Zij rapporteren beschikbaarheid en inzet
aan de regionale waterpolo commissie (RWPC) en de senioren coördinator.
Naam
Joris van Vroonhoven

Team

e-mail

H4

Teamcoördinator
De teamcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de aan het team toegewezen vrijwillige werkzaamheden. Zij
bewaken de verdeling en uitvoering van de werkzaamheden. Samen met de senioren en junioren coördinatoren en de overige
teamcoördinatoren overleggen zij regelmatig over het onderhoud en de verdeling van de werkzaamheden over de verschillende
teams. De teamcoördinatoren zijn het aanspreekpunt voor de senioren- en junioren- coördinatoren.
Naam

Team

Wessel Brands

H1

Joey Leenen

H2

Gerlof Zuidema

H3

Brandon Smulders

H4

Frank Depla (a.i.)

H5

Sofie de Klein, Elza Aldenzee

D1

Lara Boekelmans, Amber Rietveld

D2

Sietske Tuip

e-mail

D3
BJ1
BJ2

Ginette Wolf (a.i.), Lou van Erp (a.i.)

BM

Dorke Klomp

CJ1

Gishlaine van de Ven

CG1

Jeroen van de Akker (a.i.)

DG1
DG2
EG1

Technische commissie
De technische commissie draagt zorg dat alle leden van PSV Waterpolo daadwerkelijk actief kunnen deelnemen aan trainingen
en wedstrijden op hun eigen niveau. De TC wil zorgen dat elk lid zich kan ontplooien tot het niveau dat voor hem/haar gewenst
en haalbaar is. Daarbij zorgt de TC voor het coördineren en samenstellen van de teams in alle competities waaraan PSV
Waterpolo meedoet.
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De technische commissie geeft vorm aan het technische beleid: hoe plaatsen zij iedereen in het team waar zij het beste de sport
kunnen beoefenen en waarbij plezier, gezelligheid en saamhorigheid op 1 staan? De TC neemt ook een rol in het vinden en in
gesprek gaan met mogelijk nieuwe leden. Samen met nieuwe spelers gaan ze kijken in welk team ze het beste kunnen spelen
en hoe de verdere invulling van het seizoen er voor hem/haar uit gaat zien.
Voorzitter

Naam

Team

e-mail

Naam

Team

e-mail

Lid

Fred Simons

0

Patrick van Oorschodt

0

Ingrid van Lint

0

Instroom commissie
Een van de doelstellingen van PSV Waterpolo is waterpolo toegankelijk te maken en ledenaanwas van onderuit te realiseren
zodanig dat jaarlijks vanuit de instroom vier pupillenteams kunnen worden ingeschreven. Alleen zo is er voldoende massa om
iedereen op zijn niveau te kunnen laten waterpoloën. De instroomcommissie formuleert zelf de wijze waarop ze de instroom
willen realiseren. Voor de hand ligt het om verbinding te maken met het elementaire zwemmen dat door of namens PSV
Zwemsporten wordt uitgevoerd. Op dit moment hebben we twee stromen instroom lopen: Kies je sport (2x per jaar) + via de
zwemles bij de CREZ. Vanuit deze twee projecten komen er te weinig/ te onregelmatig kinderen. Er zijn wel kansen (dit is een
vorm van schaalvergroting), bijvoorbeeld als we samenwerken met de zwemles van de Tongelreep (bijvoorbeeld daar clinics
geven/ briefjes uitdelen bij diploma zwemmen).
Voorzitter

Naam
Hans v.d. Berk

Team

e-mail

H5

Assistenten instroom

Naam

Team

e-mail

Wat nog belangrijker is, is dat hier mensen aan mee willen werken. Aan de ene kant het organiseren, bijvoorbeeld contact
leggen met de Tongelreep en afspraken maken voor samenwerking. Aan de andere kant het geven van clinics en flyers
uitdelen.
Opvang senioren

Naam
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Team

e-mail

Naast de instroom van onderaf zijn er ook zij-instromers. Vaak gaat het hierbij om expats die ook via de sport hun draai in
Eindhoven proberen te vinden. Voor deze laatste groep is een “warme ontvangst” op de woensdag trainingsavond het
belangrijkste. Daarna kan beoordeeld worden in welk team ze passen.
Coördinator mini-waterpolo

Naam

Team

e-mail

Naam

Team

e-mail

Naam

Team

e-mail

Tom Hos

Contact derde partijen

Technisch kader
Coach

H1: Ronald Lindhout

0

H2: Khaled Gooma

0

D1: Henri Schouten

0

D2: Gerald van Santen

H4

BM: Hans Willemsen

0

BJ1: Sebastiaan Brands

H1

BJ2: Nieko Jansen

H5

CJ: Koen Gevers

0

CG: Marianne Poloni

0

DG1: Esther Gevers-Oomen

0

DG2: Hans v.d. Broek

H5

EG: Wilma van de Koot

D3

Assistent coach

Naam
H1: René Evers

Team

e-mail

H4

H2:
D1: Veronie Swart

D3

D2: Tim van Doesburg

H4

BM:
BJ1:
BJ2: Thom de Natris

H3

CJ: Jasper Snijder
CG: Ghislaine van de Ven

0

DG1: Inge van Langevelde

0

DG2: Ingmar Dankers
EG: Marco van Dongen

H3
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Teammanager

Naam

Team

e-mail

H1:
H2:
D1:
D2:
BM: Diane Termeulen

0

BJ1:
BJ2:
CJ:
CG:
DG1:
DG2:
EG:

Trainer(s)

Naam

Team

H1:

Ronald Lindhout
René Evers
Rob Dorgelo

0
H4
0

H2:

Ronald Lindhout
Khaled Gomaa

0
0

H3:

-

H4:

-

H5:

Peter Kirkels

H5

D1:

Henri Schouten
Veronie Swart

0
D3

D2:

Gerald van Santen
Tim van Doesburg
Henri Schouten
Veronie Swart

H4
H4
0
D3

D3:

-

BJ1: Sebastiaan Brands

H1

BJ2: Nieko Jansen

H5

e-mail

BM:
CJ1: Koen Gevers
Jasper Snijders
Zoran Jukic

0
0
0

CG1: Mees Schouten

H1

DG1: Simone Rietveld

0

DG2: Simone Rietveld
EG1: Philip Petkov Slalov

0
H2

Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie zorgt ervoor dat alle wedstrijden gespeeld kunnen worden. Dat begint bij de planning en eindigt bij het
aanwezig zijn van voldoende “officials” en materialen.
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Wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris zorgt er voor dat alle administratieve handelingen rondom de competitie worden verzorgd. Het gaat daarbij
met name om: het opstellen van het competitierooster t.a.v. de thuiswedstrijden, een en ander in overleg met de KNZB en de
Tongelreep, het vullen van Sportlink met onder meer de teamindelingen, het bijhouden van diverse mutaties gedurende het
seizoen.
Naam
Donovan Rietveld

Team

e-mail

0

Juryplanner
De juryplanner maakt de verdeling van de jurytaken over de diverse teams voor alle thuiswedstrijden van PSV. Het juryrooster
wordt gecommuniceerd met de teamcoördinatoren die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de taken binnen
het team. Bij roosterwijzigingen etc. zorgt de juryplanner ervoor dat deze mutaties ook vertaald worden naar de bezetting van de
jurytafel.
Naam
Niels van den Hout

Team

e-mail

H1

A-team jurytafel
Het fungeren als jurylid hoort bij het “corvee” voor alle spelers vanaf 16 jaar. Toch is voor de moeilijkere wedstrijden (m.n. de
heren 1 en dames 1) een “A-team” ingericht van ervaren “jureerders”. Deelnemen aan dit A-team behoort tot de
vrijwilligerstaken. De leden van het A-team zijn ook degenen die benaderd zullen worden voor internationale wedstrijden.
Naam

Team

e-mail

Begeleider wedstrijdavonden
Tijdens alle thuiswedstrijden is er een “functionaris” aanwezig die zorgt voor de ontvangst van de scheidsrechters, het begeleiden
(waar nodig) van de juryleden, contact met het zwembad en alle andere zaken die zich voor kunnen doen. De begeleider
wedstrijdavond is ook verantwoordelijk voor de wedstrijdmaterialen tijdens de wedstrijdavonden. Hij/zij heeft de sleutel van de
karren met wedstrijdmateriaal en zorgt dat aan het einde van de avond alles weer in de juiste kar zit. Voor lange avonden (+
middagen) kunnen de taken door meerdere personen worden uitgevoerd, mits er een goede overdracht is. De begeleider
wedstrijdavonden is de “floormanager” tijdens de wedstrijden!
Naam

Team

e-mail

Stadionspeaker
De basis-stadionspeaker zorgt bij alle eredivisiewedstrijden (tenminste) voor het uitvoeren van het protocol. Het voorstellen van
de teams voor de wedstrijd. De basis-speaker functie maakt deel uit van het jury-corvee voor alle spelers.
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Een aantal vrijwilligers heeft de functie van “speaker+”. De “speaker+” is degene die voor de gehele “look and feel” rondom de
wedstrijden van onze vaandelteams zorgt. Hierbij hoort ook het gebruik van de mogelijkheden van het multifunctionele scorebord
en de mogelijkheden van de geluidinstallatie. Omdat het gebruik van alle mogelijkheden nog in de kinderschoenen staat is het
nog onduidelijk of de “speaker +” alleen alles kan bedienen. Misschien moeten we naar een duo dat de “look and feel” verzorgt.
Naam

Team

e-mail

Tune verzorger
Voor de “look and feel” zijn de tunes die gebruikt worden bij de wedstrijden belangrijk. De tune beheerder zorgt voor de tunes en
bereikbaarheid ervan voor alle speakers. De tune verzorger is niet degene die bij alle wedstrijden aanwezig is om de tunes ook
te gebruiken; dit doet de “speaker+”.
Naam
Guus Wensing

Team

e-mail

H5

Beheer scorebord
De beheerder scorebord zorgt voor de inrichting van het multifunctionele scorebord. Hij/zij houdt contact met het personeel van
de Tongelreep en Omega over problemen/mogelijkheden en zorgt voor de opleiding van alle leden ten aanzien van het gebruik
van het scorebord. Ook zorgt de beheerder voor een beknopte handleiding zodat iedereen tijdens wedstrijden problemen op kan
lossen.
Naam

Team

Remko Jansen

H4

Hans Wensing

H4

e-mail

Materialen commissie
De materialen commissie is verantwoordelijk voor alle materialen die nodig zijn om te kunnen waterpoloën. Het gaat hierbij zowel
om de materialen die nodig zijn voor de trainingen als voor de wedstrijden. De materialen commissie zorgt ervoor dat alles
aanwezig is in de diverse karren en dat alles “heel” is.
Het is vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van alle leden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de materialen en dat deze
na gebruik weer worden opgeruimd.
Aanschaf van nieuwe materialen verloopt via de technische commissie.
Voorzitter materialencommissie
De voorzitter van de materialen commissie coördineert de werkzaamheden van de overige leden en draagt ook zorg voor de
aankoop van nieuwe materialen. Hij/zij beheert ook de materialenruimte op de tribune.
Naam
Omar Khalandi

Team

e-mail

0

Beheerder wedstrijdmateriaal
De beheerder van het wedstrijdmateriaal zorgt ervoor dat de materialen aanwezig zijn in de “wedstrijdkar”. Het gaat hierbij om
de materialen waar PSV zelf voor verantwoordelijk is; ballen, vlaggen, pennen, (opgeladen) tablets (de beheerder laadt de tablets
dus ook op!) enz. De beheerder zorgt er ook voor dat eventueel ontbrekende materialen worden aangevuld.
Voor de eredivisiewedstrijden is er een speciale kar met daarin o.a. de (verplichte) eredivisieballen.
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Naam

Team

e-mail

Clubhuis commissie
Voor het clubgevoel en de uitstraling van PSV Waterpolo is het van essentieel belang dat we ons clubhuis, of beter nog: onze
huiskamer, op orde hebben. Zeker tijdens de wedstrijdavonden zal het clubhuis daarom standaard ‘open’ zijn. Dit betekent dat
de teams ‘corvee’ krijgen: bardienst. De diensten worden over de teams verdeeld en de teamcoördinatoren zorgen met hun
teamgenoten voor de bezetting. Het verdere beheer en de verzorging van het clubhuis vindt plaats door de clubhuis commissie.
Voorzitter

Naam

Team

e-mail

Naam

Team

e-mail

Naam

Team

e-mail

Naam

Team

e-mail

Lid voorraadbeheer

Lid verzorging clubhuis

Lid planner bardienst

Winter Waterpolo Toernooi
Het grootste indoor waterpolo toernooi van Europa! We mogen er trots op zijn. De organisatie van dit jaarlijkse evenement brengt
flink wat werk met zich mee. Om die reden willen we de bezetting van de organisatie dan ook structureel regelen. Naast de
werkzaamheden zoals hieronder besproken zal jaarlijks een beroep gedaan worden op alle leden om hand en spandiensten
tijdens het toernooi te verrichten. Voor het “leveren” van voldoende vrijwilligers tijdens het toernooi zal een beroep gedaan worden
op de hulp van de teamcoördinatoren bij de werving.
Voorzitter

Naam
Sebastiaan Brands

Team

e-mail

H1
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Toernooiplanner

Naam
Levy Kort

Team

e-mail

H1

Wedstrijdsecretariaat

Naam

Team

e-mail

Naam

Team

e-mail

Romee Heister

Vrijwilligers coördinator

Niels van den Hout

H1

Catering

Verantwoordelijk voor de inkoop van al het eten en drinken dat tijdens het toernooi wordt verkocht in het clubhuis en alles dat
wordt uitgedeeld aan de vrijwilligers en scheidsrechters gedurende het toernooi. Daarnaast ook verantwoordelijk voor het feest
en de barbecue en toebehoren (indien nodig).
Naam

Team

Marion van Oorschodt

0

Christel Brands

0

Stef Swinkels

H4

Wessel Brands

H1

Mees Schouten

H1

Stijn Simons

H1

e-mail

Communicatie
Verantwoordelijk voor alle communicatie over het WWT naar buiten toe. De sponsoring en marketing is hierbij inbegrepen. Denk
aan: social media, de website van het WWT, nieuwsbrieven naar de vrijwilligers en scheidsrechters en ook berichten over
sponsoring/de marketing.
Naam
John Nieuwkoop

Team

e-mail

0

Sponsorcommissie
PSV Waterpolo is een ambitieuze club van de regio waar ontwikkeling, gastvrijheid en speelplezier centraal staan. Met ingang
van het seizoen 2019-2020 spelen zowel de heren 1 als de dames 1 in de eredivisie, een prachtig resultaat! Ook de jeugd kent
zijn kampioenen op regionaal niveau en bereikte de afgelopen seizoenen hoge klasseringen landelijk. PSV Waterpolo heeft de
ambitie om door te blijven ontwikkelen op alle fronten. We willen een stevige vereniging zijn in de waterpolowereld en we willen
doorgroeien naar Europees niveau. Een vereniging als PSV Waterpolo kan zijn ambities niet verwezenlijken zonder sponsoren
en daarom zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers voor de sponsorcommissie.
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Voorzitter
Draagt zorg dat iedereen zijn/haar taak blijft uitvoeren. Is een van de gezichten voor de sponsoren en handelt de contracten af
(i.s.m. de voorzitter van PSV Waterpolo).
Naam
Hanneke Crum

Team

e-mail

0

Netwerker
Ben jij iemand met een groot netwerk van bedrijven in de omgeving van Eindhoven, dan zijn we op zoek naar jou. Jij onderhoudt
contacten met nieuwe en bestaande sponsoren en kunt sponsoren aan PSV binden.
Naam

Team

e-mail

Doorbijter
We zoeken iemand die met veel plezier en enthousiasme potentiële sponsoren benadert, belt na afloop van een ontmoeting, ook
gedurende het hele sponsorcontract en niet opgeeft.
Naam

Team

e-mail

Creative geest met daadkracht
Jij vindt het leuk om sponsoracties voor alle type sponsoren te bedenken en uit te voeren, en je draait je hand niet om voor het
organiseren van bijvoorbeeld een sponsorclinic.
Naam

Team

e-mail

Club van 100
De grootste fans en potentiële sponsors van onze club zijn vaak de ouders, grootouders, (suiker-)ooms en -tantes, enz. PSV
heeft een club van 100, de groep die jaarlijks € 100 doneert aan onze vereniging. Wij zoeken iemand die dit (interne) netwerk wil
onderhouden en uitbreiden.
Naam

Team

e-mail

Fundraising
Naast sponsoring werven we ook middelen via “fundraising”. Dit zijn acties waarmee we op ludieke wijze een “extraatje” voor de
club binnen halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkopen van oliebollen (kerstbomen, paaseieren, worstenbroodjes…)
tijdens de feestdagen, of aan het organiseren van rommelmarkten of bingoavonden. Wij zoeken een coördinator voor deze acties.
Naam

Team

e-mail
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Mediacommissie
De mediacommissie zorgt voor alle communicatie naar buiten toe (onze leden en externe contacten). Denk aan social media
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat), de website en nieuwsbrieven. Daarnaast is het belangrijk om contacten met
de pers te maken en actief persberichten te sturen of te zorgen dat PSV Waterpolo in de krant staat met bijvoorbeeld een stukje
over de prestaties van het weekend, maar ook opkomende evenementen of andere belangrijke berichten (sponsoring). Hierbij
wordt te allen tijde gezorgd dat de huisstijl gewaarborgd blijft. Buiten dat kan je binnen communicatie je creativiteit de vrije loop
laten. Met een contentkalender kan je inhaken op alle evenementen binnen de zwemwereld, maar ook vooral daarbuiten. Je leert
zo ook de link leggen tussen sport en nieuws, waarbij ook hier creativiteit belangrijk is.
Beheerder website
De beheerder van de website is verantwoordelijk voor de redactie van de website; de inhoud komt vanuit de diverse commissies
en teams. Het gaat hierbij vooral om inhoudelijke informatie over competitie, trainingen, vakanties, adressen, enz. Vanuit de
website is eenvoudig “door te klikken” naar de social media van PSV waar de wedstrijdverslagen e.d. staan. De huisstijl blijft
hierbij gewaarborgd.
De beheerder van de website is dus niet degene die de teksten schrijft maar degene die de redactie over aangeleverde content
doet.
Naam

Team

e-mail

Social media verantwoordelijke
De social media verantwoordelijk zorgt voor de redactie van de inhoud vanuit teams en commissies etc. die op onze social
mediakanalen wordt geplaatst. Vanuit de teams wordt de content aangeleverd door de content verantwoordelijken. Het staat
teams natuurlijk vrij om eigen kanalen te gebruiken maar in eerste instantie worden berichten centraal gepubliceerd; herkenbaar
als PSV Waterpolo en met professionele inhoud. Andere accounts hangen onder het centrale account.
De social media verantwoordelijke is dus niet (primair) degene die de teksten schrijft maar degene die de redactie over
aangeleverde content doet.
Extra leden zijn gewenst om verdere invulling te geven aan de media: waar kan je op inhaken? Op welke manier (posters) zetten
we wekelijks de wedstrijden online en hoe kijken we terug op het weekend? Hierbij is het ook noodzakelijk dat er wordt gezorgd
voor de instroom van content vanuit de content-verantwoordelijken.
Naam
Posters: Esther Scheij

Team

e-mail

D1

Redactie nieuwsbrief
De nieuwsbrief is de “interne verbinding” binnen onze club. Waar zijn we allemaal mee bezig, en wie is waar mee bezig, leuke
verhalen over spelers, wetenswaardigheden enz. enz. Vroeger noemde je dit een clubblad dat regelmatig in de brievenbus viel.
Het streven is om het “digitale” clubblad eens in de maand te publiceren.
De redactie van de nieuwsbrief is dus niet (primair) degene die de teksten schrijft maar degene die de redactie over aangeleverde
content doet.
Naam

Team

e-mail

Content verantwoordelijken
De content verantwoordelijken, per team, leveren de inhoud aan voor de website, de social media en de nieuwsbrief. Zonder
content komt er niets over jouw team in de media. Het gaat om het aanleveren van tekst met beeld ter ondersteuning of
versterking van het bericht. Waterpolo is een zeer fotogenieke sport. Maak daar gebruik van!!!
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Naam

Team

e-mail

H1:
H2:
H3:
H4:
H5:
D1:
D2:
D3:
BJ1:
BJ2:
BM:
CJ1:
CG1:
DG1:
DG2:
EG1:

Supporterscommissie
Een toffe sfeer op de tribune is natuurlijk het allerleukste wat er is, met name motiverend voor de spelers die in het water liggen
en alle steun goed kunnen gebruiken. Trommels, toeters, sjaaltjes, ons clublied, we kunnen alles doen en laten om zoveel
mogelijk mensen op de tribune te krijgen. Zo worden wij de fijnste en gezelligste club van heel Eindhoven! Met de
supporterscommissie proberen we zo’n sfeer te creëren dat men van buitenaf naar de wedstrijden wil komen kijken.
Voorzitter

Naam

Team

e-mail

Naam

Team

e-mail

Lid

Evenementencommissie
Eindhoven beschikt met de Tongelreep over een prachtige locatie voor (internationale) evenementen. In de toekomst, met de
bouw van het nieuwe zwembad, zullen de mogelijkheden op het gebied van waterpolo alleen maar toenemen. Het is ook de
doelstelling van de gemeente Eindhoven om zoveel mogelijk evenementen naar onze stad te halen. Als PSV haken we daar
natuurlijk op aan. De evenementencommissie zorgt (met de gemeente) voor het binnenhalen van evenementen en daarnaast
voor de organisatie van de evenementen. Het organiseren gaat van het regelen van voldoende badwater tot huisvesting van
deelnemers, vervoer, (media-) exposure enz. De commissie zal nauw samenwerken met de KNZB en de gemeente Eindhoven.
Voorzitter

Naam

Team

e-mail
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Lid

Naam

Team

e-mail

Feestcommissie
Als alles sportief en organisatorisch op rolletjes gaat is er natuurlijk ook regelmatig wat te vieren. De feestcommissie zorgt voor
de feesten en partijen en voor de jaarlijkse BBQ-afsluiting. Zij bedenken de feestjes, plannen ze op locatie in, zorgen voor de
inkoop van hapjes en drankjes en zorgen er ook voor dat er voldoende (capabele) mensen achter de bar staan.
Voorzitter

Naam
Laura Boekelman

Team

e-mail

D2

Lid

Naam

Team

Amber Rietveld

D2

Marit Rietveld

D2

Stijn Simons

H1

Melle Evers

H1
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e-mail

