LEDEN WERKGROEP GEZOCHT
Het bestuur van de NVW is van plan zich terug te trekken uit het organiseren van de Slalom en
Formula wedstrijden en is van mening dat dit net als bij de andere klassen binnen de NVW door de
klassen zelf moeten worden opgepakt. De deskundigheid zit immers hier.
De werkgroepen werken zelfstandig en krijgen een paar randvoorwaarden mee zoals budget, voldoen
aan eisen van het Watersportverbond, besluiten ledenvergadering enz.
We zoeken 3 leden voor de werkgroep die zich gaat bezighouden met de Slalom en Formula
Windsurfing klassen.
Waaraan moet je voldoen?
1. Betrokken zijn bij een van de klassen.
2. Open staan voor de huidige en nieuwe ontwikkelingen in de klassen
3. De overige deelnemers in de klassen willen vertegenwoordigen
4. De werkgroep moet een goede afspiegeling zijn van de deelnemers (leeftijd, dames/heren, niveau,
discipline ed)
De taken van de werkgroep
1. Opstellen van de formats voor het Nederlands Kampioenschap Slalom en de Formula Windsurfing
wedstrijden
2. Het voorbereiden van de door de NVW georganiseerde Slalom en Formula wedstrijden
a. Vaststellen wedstrijdlokaties
b. Vastellen wedstrijddatums
c. Afspraken maken met de wedstrijdlokaties
d. Regelen wedstrijdcrew, boten en eventuele andere voorzieningen (afhankelijk van de
wedstrijdlokaties)
e. Regelen prijzen voor de wedstrijdwinnaars
f. Eventueel (afhankelijk van het format) afroepen van de wedstrijden
3. Zorgen dat de wedstrijden binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd
4. Zorgen dat de wedstrijden conform de eisen van het Watersportverbond kunnen worden
uitgevoerd.
5. De voorbereidingen worden voor de wedstrijddag overgedragen aan de wedstrijdcrew. De leden
van de werkgroep kunnen dus zelf deelnemen aan de wedstrijden.
6. Benoemen van een werkgroep voorzitter.
7. Afspreken overlegvormen met de werkgroepleden en de deelnemers in de klassen.
Voor veel van jullie zal dit nieuw zijn. Uiteraard kunnen jullie hierbij rekenen op de ervaring en kennis
van vrijwilligers die deze taken nu uitvoeren.
Wil je dit voor jouw vereniging doen……. Stuur dan even een mailtje naar info@wedstrijdsurfen.nl, Ook
evt vragen kun je hier kwijt, maar bellen met de voorzitter kan uiteraard ook.
Eric Kling
06-28900377

