Zin om mee aan het roer te staan van de WSVA?
(Herhaalde oproep)

Heb je zin om mee aan het roer te staan van onze watersportvereniging? Ron,
Rien, Patrick, Ad en Fran verwelkomen je graag in hun team.

Na het uittreden van Jenny en Miriam kunnen we best wat versterking
gebruiken bij een hele waaier aan bestuurszaken. Heb je administratief of ICTtalent, ben je een organisatorisch of creatief wonder, of vind je het gewoon
leuk om erbij te zijn als bestuurslid en af en toe je zegje te doen? Dan ben je
van harte welkom! We vergaderen één
keer per maand op woensdagavond in
het clubhuis, behalve in juli en
augustus.

Heb je er zin in, twijfel dan niet langer
en stuur een mailtje naar voorzitter
Ron.
Wil je meer informatie, dan maken we
graag tijd voor een praatje met je.
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HERHAALDE OPROEP
Er is vanuit de CJO behoefte aan een WEBsite beheerder die samen met de WEBsite commissie van
de CJO en WSVA, het beheer van de WEBsite uitvoert.
Naast de commissie zijn er ook een aantal mensen die een “eigen” deel van de site mogen beheren,
dit zijn:
Jeugdcommissie
Nieuwsberichten door de Redactie WSVA en de CJO
Nieuwsbrief door de Redactie WSVA
Foto’s (dit moet nog worden ingericht)
Wil jij de WEBsite beheerder worden voor de CJO? De functie bestaat
uit:



 Het bewaken van de eenheid van de WEBsite samen
met de WEBcommissie



 Het uitvoeren van aanpassingen op de WEBsite die
direct moeten worden aangepast



 Het samen met de commissie opstellen van een wijzigingslijst, zodat er per kwartaal
een aantal nieuwe wijzigingen tegelijkertijd worden toegepast.

Heb jij ervaring in het bouwen en onderhouden van een WEBsite dan willen we je vragen of je deze
functie op je wilt nemen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de CJO.
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