Takenpakket en gewenste profielen Provinciale Directeurs
Provinciale Directeur Organisatie en Arbitrage
Hij/Zij zal:






Zelfstandig instaan voor het organiseren en begeleiden van de wedstrijden in de provincie
Zetelen in de landelijke technische commissie
De contactpersoon zijn voor de clubs van zijn provincie en hun bekommernissen
overbrengen aan het Dirco Doel
Nauw samenwerken met de Directeur O&A van VSK en de Provinciale Technisch Directeur
De nieuwe werkwijze/methode van VSK aangaande provinciale werking/structuur
onderschrijven, in het bijzonder het nieuwe systeem aangaande de PK’s en het verdere
verloop van de wedstrijden

Gewenst profiel:



Praktische kennis hebben van wedstrijdorganisatie
Goede kennis hebben van het ISSF reglement en de nationale reglementen

Provinciale Technische Directeur
Hij/Zij zal:







aanspreekpersoon zijn voor de beoefenaars van ISSF disciplines in de clubs
zetelen in de landelijke technische commissie
nauw samenwerken met de Technisch Directeur VSK en de Provinciale Directeur O&A
controle uitvoeren op de conformiteit van de provinciaal gebruikte schietstanden, onder
meer voor de provinciale kampioenschappen
nieuwe talentvolle schutters opsporen in de clubs en deze motiveren om deel te nemen aan
de provinciale trainingen
controles uitvoeren van het provinciale trainingscentrum op vraag en onder toezicht van de
Technisch Directeur VSK

Gewenst profiel:


Goede kennis hebben van het ISSF reglement

Provinciale Directeur Sportpromotie
Hij/Zij zal:






promotie maken voor
- deelname aan provinciale kampioenschappen
- door VSK ingerichte wedstrijden, zoals de Sinterklaas-& Paasschieting
- het project Start with Sportshooting, hiervoor actief clubs motiveren, scholen
contacteren en deze activiteiten ontwikkelen
- activiteiten/evenementen georganiseerd door VSK
deelnemen aan/organiseren van promotionele activiteiten zoals DAS-beurzen en andere
provinciale organisaties
nieuwe promotionele activiteiten in zijn provincie ontwikkelen
nauw samenwerken met de Directeur Sportpromotie VSK

Provinciale Directeur Alternatieve disciplines en Reglementering
Hij/Zij zal:






aanspreekpersoon zijn voor de beoefenaars van A&A disciplines in de clubs
zetelen in de landelijke technische commissie voor de A&A disciplines
nauw samenwerken met de Directeur Alternatieve Disciplines VSK en de andere provinciale
directeurs
controle uitvoeren op de conformiteit van de provinciaal gebruikte schietstanden, onder
meer voor de provinciale kampioenschappen
aan de Technisch Directeur Alternatieve Disciplines van VSK de vanuit de provincie
gevraagde wijzigingen en/of toevoegingen aan de Nationale Reglementen voorstellen en
argumenteren

Gewenst profiel:


Basis kennis hebben van de nationale reglementen

Algemeen
Gewenst:
-

Goed kunnen communiceren
Teamspeler zijn
Bereid zijn regelmatig aan vergaderingen deel te nemen
Ruim beschikbaar zijn (tijd)
Goed en snel bereikbaar zijn (telefoon, mail)
In het bezit zijn van een geldige sportschutterslicentie
Openstaan voor veranderingen
Loyaal zijn aan de beslissingen van het Directiecomité Doelschieten

Pluspunten:
-

Basiskennis Microsoft Word , Excel en PowerPoint
BLOSO-diploma Initiator of hoger

Onze tegemoetkoming:
-

Punctuele morele en materiële ondersteuning
Vergoeding van al de vooraf goedgekeurde onkosten die in overeenstemming zijn met de
vrijwilligerswetgeving

