DOVENSPORT
Ook dove mensen sporten! Velen willen echter de sport uitoefenen in een omgeving waar ze zich thuis voelen, dus
in de dovengemeenschap. Dat is al heel lang zo. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen ons na te denken hoe
we de dovensport in de toekomst (weer) sterker kunnen maken ten dienste van dove en slechthorende sporters,
zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Vacature Commissielid KNDSB Sportgala
De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (hierna KNDSB) zoekt 3 leden die graag zitting willen nemen in de
commissie voor evenementen zoals KNDSB Sportgala
Jaarlijks zetten de sporters en verenigingen zich volop in voor sportprestaties. Dat verdient een erkenning vanuit
de KNDSB. Met het houden van een KNDSB Sportgala zullen hun prestaties geëerd worden zowel Nationaal als
Internationaal.
De KNDSB zoekt daarom 3 creatieve vrijwilligers die het enthousiast zijn om een sfeervolle avond te organiseren
voor de leden, verenigingen en externe genodigden. Een sfeervolle avond waarin terug worden gekeken op het
sportjaar, sportprijzen uitreiken aan sporters en verenigingen en bijzondere momenten zoals decoreren van
bondsridder, lid van verdienste of erelid.
Voorafgaande een binnenkomer met stands van bedrijven, sponsors en fondsen. Afsluitend met eindejaarsborrel.
KNDSB Sportgala is voor en van de leden!
Streven is om jaarlijks een eindejaarsborrel met sportprijzen te houden op 2e of 3e zaterdag van de maand
December. Voor het eerst in 2019. Daarbij zal ook van sportjaren 2017 en 2018 ingehaald worden.
Wij zoeken een vrijwilliger:
• met creatieve geest voor organiseren van sfeervolle avond
• die goede feeling heeft met de sportwereld
• die helder kan communiceren en samenwerken
Taken zijn:
• Commissie overlegt aantal keren per jaar over actiepunten
• Commissie heeft regelmatig contact met het bestuur
• Vastleggen van datum en locatie
• Zorgdragen voor publicaties en regelt uitnodigingen voor de leden en externen
• Commissie gaat ook in gesprek met verhuurder van zaal
• Regelen van extra vrijwilligers om de avond in goede banen te leiden
• Evalueert na afloop en rapporteert aan het bestuur. Eventueel voorzien van aanbevelingspunten
• Commissie gaat dan verder voor 2020 en jaren erna
Voel je geroepen om iets te kunnen doen voor de KNDSB, neem gauw contact om met het bestuur van de KNDSB.
Mail je belangstelling naar het mailadres: office@kndsb.nl.

