
Gezocht: leden voor nieuw op te zetten communicatiecommissie 
 
Plaats in de vereniging 
De communicatiecommissie voert haar werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de vereniging. De voorzitter van de commissie onderhoudt het contact met het bestuur in 
principe via het algemeen bestuurslid met communicatie in zijn/haar portefeuille. 
 
Doelstelling 
Het verzorgen en begeleiden van (digitale) communicatie naar interne- en externe partijen over 
activiteiten van de vereniging, mededelingen aan leden en informatie die leden met andere leden 
willen delen. 
 
Taakomschrijving 
De communicatiecommissie informeert leden en derden via de website van de vereniging en is 
verantwoordelijk voor: 

• Het schrijven en uitvoeren van een communicatieplan voor en door leden en vrijwilligers van Push, 
o.l.v. bestuurslid communicatie. 

• Het bewaken van de communicatie binnen BHV Push. 

• Het creëren van meer samenhang tussen de verschillende doelgroepen binnen BHV Push d.m.v. 
storytelling, communicatiecampagnes en achtergrondverhalen. 

• Inhoud, beheer en onderhoud van de social media. Publicatie van informatie die van belang of 
interessant is voor leden en derden; informatie verzorgt door de Communicatiecommissie en 
afkomstig van anderen zoals het bestuur (bijvoorbeeld persberichten) en de verschillende 
commissies. 

• Uitgifte van de digitale nieuwsbrief (4x per jaar) en de Push Parels (2x per jaar). 
 
Samenstelling en onderlinge afstemming 
De communicatiecommissie bestaat uit minimaal drie leden, te weten: voorzitter, webmaster en 
algemeen lid. 

• Eén lid is tevens voorzitter en is de primaire contactpersoon voor het bestuur. 

• Eén lid is de webmaster. Hij of zijn plaatsvervanger, publiceert op de website de informatie die 
wordt aangeleverd. De webmaster is verantwoordelijk voor het beheer en correct functioneren 
van de website en is contactpersoon met de externe ontwerper en technisch beheerder van de 
website over wijzigingen, aanpassingen en technische problemen. Het plaatsen van nieuwe 
artikelen gebeurt indien nodig na overleg met de leden van de Communicatiecommissie of het 
bestuur. 

• Alle leden zijn specifiek belast met de creatieve en organisatorische taken van de 
Communicatiecommissie. 

• De Communicatiecommissie vergadert ten minste eenmaal per maand over lopende zaken. 
Onderlinge communicatie kan per e-mail, face-to-face of telefonisch plaatsvinden. 

 
Verantwoordelijkheden 

• De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van 
goedlopende communicatie. Zij verzorgt de eindredactie van de informatie, waarbij de auteur 
verantwoordelijk blijft voor de inhoud. Hierbij wordt ook gelet op zaken als privacy en ‘goede’ 
zeden.  

• Het bestuur van de vereniging is eindverantwoordelijk voor hetgeen wordt gepubliceerd. 

• De communicatiecommissie heeft het beheer van een aantal e-mailadressen, te weten 
communicatie@push.nl, webmaster@push.nl. De mail naar pers@push.nl komt binnen bij het 
verantwoordelijke bestuurslid. 
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Budget en middelen 
De communicatiecommissie werkt niet met een vast budget. Indien nodig wordt een begroting ter 
goedkeuring ingediend bij het bestuur. 
 
Functie-eisen 
Een proactieve houding gericht op samenwerken en goede communicatieve vaardigheden, bij 
voorkeur met een achtergrond in of affiniteit met communicatie. 
 
Reacties 
Meer informatie te verkrijgen bij Sylvie Wauters, portefeuillehouder bestuur BHV Push, mobiel 06 14 
81 79 75. Bent u geïnteresseerd? Mail dan Sylvie Wauters op sylvie@push.nl. 
 


