Verenigingswerk bij de unit tennis van Were Di Tilburg.
Binnen de unit tennis en de omnivereniging zijn er tal van mogelijkheden om verenigingswerk te
verrichten. Je kunt je voor de volgende werkzaamheden aanmelden, op de volgende bladzijden vind
je een korte toelichting op al deze mogelijkheden:
Bar
Onderhoud
Schoonmaak
Bestuurswerk
Coördinatie verenigingswerk
Coördinatie backoffice
Coördinatie communicatie
Coördinatie activiteiten
Medewerker verenigingswerk
Medewerker backoffice
Medewerker communicatie
Organisatie interne activiteiten
Organisatie jeugdactiviteiten
Organisatie KNLTB-activiteiten
Werk voor de omnivereniging
Werk voor een andere unit
Het kan voorkomen dat je je voor een functie aanmeldt waarvoor we op dat moment niemand
zoeken. In dat geval wordt er contact met je opgenomen over een alternatief. Je kunt sowieso
meerdere werkzaamheden kiezen, dan is de kans groter dat er iets van je gading bij zit. En ook mag je
meerdere werkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld bardiensten draaien en een handje helpen bij
een toernooi. Graag zelfs!
Je kunt het verenigingswerk ook afkopen, of (indien mogelijk) gebruik maken van een vrijstelling.

Bar
Onderhoud
Schoonmaak
Deze taken worden binnen de vereniging op omniniveau geregeld.
Met name voor het bemensen van de bar zijn veel leden nodig. De unit tennis vult in principe de
maandag- en woensdagavonden in.
Bij onderhoud gaat het om het onderhoud van de velden, het terras inclusief meubilair en het
terrein. Daarbij hoef je je niet te beperken tot de unit tennis, je kunt ook aangeven dat je (één van)
de andere units daarbij wilt helpen.
Schoonmaak betreft vooral het paviljoen, je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het zemen van de
ramen.
Bestuurswerk
Het bestuur van de unit bestaat uit 7 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en de
coördinatoren van de verschillende ‘commissies’: verenigingswerk, backoffice, communicatie en
activiteiten. Het bestuur zet beleidslijnen uit, zorgt voor implementatie van het beleid en bewaakt de
voortgang.
De voorzitter is tevens vertegenwoordiger van de unit tennis in het omnibestuur.
De penningmeester heeft regelmatig onregelmatig overleg met de overige penningmeesters.
Coördinatie & medewerker verenigingswerk
Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en voor het bijhouden van de invulling van het
verenigingswerk, in samenspraak met de overige coördinatoren van de unit. Zien er op toe dat alle
leden van de unit hun keuze kenbaar hebben gemaakt.
De coördinator is lid van het unitbestuur en van de commissie verenigingswerk.
Coördinatie & medewerker backoffice
De backoffice is verantwoordelijk voor de gehele ledenadministratie, voor het innen van de
contributie en voor het onderhoud/up-to-date houden van het ledenadministratiepakket Admin, het
Advantage afhangbord (beide van All United) en de ledenlogin (Mijn Were Di).
De coördinator is lid van het unitbestuur.
Coördinatie & medewerker communicatie
De communicatiecommissie verzorgt de informatie aan alle leden over de activiteiten en
wetenswaardigheden binnen de vereniging (unit en omni) via mails, nieuwsbrieven (MailChimp), en
sociale media (Facebook). Tevens draagt zij zorg voor het onderhoud van de website (Wordpress).
De coördinator is lid van het unitbestuur.
Coördinatie activiteiten & organisatie interne, jeugd en KNLTB-activiteiten
Binnen de unit tennis wordt een veelvoud aan activiteiten georganiseerd, zowel interne als KNLTBgerelateerde activiteiten (zie bijlage 2). Activiteiten hebben doorgaans een duidelijke ‘kop en staart’.
De activiteitencommissie zorgt voor een jaarlijks goed gevulde activiteitenkalender, en zorgt er, in
samenspraak met de coördinator verenigingswerk, voor dat per activiteit de organisatie is ingevuld.
Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het algehele tennis-technische beleid, voert zij overleg
met de tennistrainer(s) en geeft zij invulling aan taken als verenigingscompetitieleider (VCL) en
verenigingstoernooileider (VTL).
De coördinator is lid van het unitbestuur.

Werk voor de omnivereniging
Vanuit de unit tennis zijn er in ieder geval leden actief in de commissie verenigingswerk en de
sponsorcommissie. Naast de voorzitter van de unit kunnen ook andere leden een functie in het
omnibestuur bekleden.
Daarnaast zijn er soms ad hoc-commissies waarin een lid van de unit tennis vertegenwoordigd is.
Voorbeelden hiervan zijn de bouwcommissie (inmiddels niet meer actief) en de veldencommissie.
Werk voor een andere unit
Leden van de unit tennis kunnen hun verenigingswerk ook verrichten bij een andere unit van de
omnivereniging, iedereen is daarin vrij. Met name bij de unit hockey is er veel vraag naar
medewerkers, bij de units jeudeboules en lacrosse is dat minder het geval.
Omnileden hoeven maar voor één unit verenigingswerk te verrichten. Afgesproken is dat de leden
die zowel van de unit tennis als van de unit hockey lid zijn, verenigingswerk verrichten voor de unit
hockey.

Bijlage 1: Organigram unit tennis Were Di Tilburg
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Bijlage 2: Activiteiten unit tennis Were Di Tilburg
Interne activiteiten:
 Witte benentoernooi
 Damesdubbeltoernooi
 Bokkentoernooi
 Interne wintercompetitie
 Mixed invitatie toernooi
 Koek & Zopie tennistoernooi
 Tennislessen
KNLTB-activiteiten:
 Clubkampioenschappen
 Were Di Open
 Voorjaarscompetitie
 Wintercompetitie
 Cursus Verenigingscompetitieleider (VCL)
 Cursus Verenigingstoernooileider (VTL)

