
Kandidaten gezocht! 

 

De huidige voorzitter, Jurgen Maassen, treedt in maart 2022 reglementair af en stelt zich 

herkiesbaar voor een volgende termijn. Uiteraard kunnen zich ook nog andere kandidaten voor het 

voorzitterschap melden. Deze kunnen zich dan melden bij één van de bestuursleden voor meer 

informatie over het proces.  

Wat doet de voorzitter:  

• samen met mede-bestuursleden nadenken over de koers van de vereniging;  

• bestuursvergadering(en) organiseren, agenda maken en voorzitten;  

• algemene ledenvergadering organiseren, agenda maken en voorzitten;  

• aanspreekpunt en sparringpartner zijn voor medebestuurders;  

• zorgen dat Statuten en Huishoudelijk Reglement nageleefd worden;  

• contacten leggen en onderhouden met externe partijen, zoals bijvoorbeeld adverteerders;  

• met medebestuurders uitdragen van de HO-Modelautohobby;  

• aanspreekbaar en zichtbaar zijn voor (bestuurs)- leden, potentiële leden, 

activiteitenverantwoordelijken en andere liefhebbers;  

• schrijven van een voorzitterswoord voor HO-Modelauto Berichten (6x per jaar, maar niet 

verplicht);  

• eventueel clubreizen (mede-)organiseren.  

 

De huidige webmaster, Arnold Tamminga, treedt in maart 2022 reglementair af en stelt zich 

herkiesbaar voor een volgende termijn. Uiteraard kunnen zich ook nog andere kandidaten voor de 

webmasterfunctie melden. Deze kunnen zich dan melden bij één van de bestuursleden voor meer 

informatie over het proces.  

Wat doet de webmaster:  

• (bijna alle) Featured berichten plannen/verzinnen;  

• berichten op de website verbeteren/aanvullen;  

• Featured berichten plaatsen;  

• reacties/forum in de gaten houden en redigeren/- ingrijpen;  

• vragen via site doorsturen c.q. beantwoorden;  

• storingen signaleren en doorgeven aan hetzij Technisch Beheerder hetzij Antagonist;  

• met de Technisch Beheerder periodiek updates testen en laten uitvoeren;  

• vaste pagina's en formulieren beheren;  

• alle nieuws- en featuredberichten delen via Facebook-, Instagram- en Twitter-clubaccounts;  

• voorkanten en coverfoto's Berichten delen via Facebook en Instagram;  

• reacties via club-Facebook, Instagram en Twitter in de gaten houden en reageren;  

• delen van berichten/albums van anderen op clubFacebookpagina en club-Instagram;  

• berichten/teksten verzinnen/schrijven voor jaarlijkse Modelbouwdag in nauwe samenwerking 

met de organisator van de Modelbouwdag;  

• clubmailadressen aanmaken. 



 

Kortom: wij zoeken een voorzitter en/of een webmaster die:  

• zin heeft om samen met de medebestuursleden en activiteitenverantwoordelijken de vereniging 

soepel te laten draaien;  

• een verbindende factor wil zijn (met name de voorzitter);  

• communicatief sterk is;  

• lol heeft in het contact met mede-HO-modelautoliefhebbers en te ondersteunen waar nodig om 

de vereniging te laten draaien.  

Als het je leuk lijkt om je voor jouw club in te zetten of vragen hebt, neem gerust contact op met 

de huidige voorzitter, de webmaster of één van de andere bestuursleden.  

De contactgegevens van de bestuursleden luiden:  

Jurgen Maassen (voorzitter(at)ho-modelautoclub.nl);  

Laudy Konings (secretaris(at)ho-modelautoclub.nl);  

Ricardo Bahnerth (penningmeester(at)ho-modelautoclub.nl);  

Arnold Tamminga (webmaster(at)ho-modelautoclub.nl);  

Ruud Kortekaas (bestuurslidruilbeurs(at)ho-modelautoclub.nl).  

Op pagina 3 van HO-Berichten treft u ook hun telefoonnummers aan. 

 

 


