
Beste zaakgelastigen, 

 

Mogen wij vragen om de onderstaande vacature voor de aanstelling van een 

secretaris binnen de KNBBW bekend te maken bij uw potentieel 

geïnteresseerde leden aub! 

 

VACATURE SECRETARIS KNBBW – FRNAB (m/v) 

 

De KNBBW heeft de afgelopen jaren veel ingezet op digitalisering en de opvolging 

en toepassing van de vzw wetgeving. De digitalisering van o.a. de schuttersgids en 

het succes van onze website als medium om alle schietingen te publiceren, doet ons 

realiseren dat we als federatie alleen maar meer moeten inzetten op deze 

digitalisering. Om dit overvolle takenpakket van zowel de secretaris- generaal als de 

secretaris digitale communicatie mee op te volgen, maar ook om verder te kunnen 

inspelen op tendensen en opportuniteiten, beslist de KNBBW om een nieuwe functie 

te creëren binnen de federatie die deel zal uitmaken van de raad van bestuur. 

We zijn op zoek naar een enthousiasteling(e) die mee zijn/haar schouders wil zetten 

onder de taken zoals opgelijst in de functie- en taakomschrijving. 

Wens je je kandidaat te stellen voor deze vacature, stuur dan een motivatiebrief 

samen met een cv en eventuele relevante informatie voor 1 januari 2020 aan het 

secretariaat van de KNBBW t.a.v. Bram Uvyn, secretaris-generaal, potaardeberg 75, 

9820 Merelbeke. 

  

Functie- en taakomschrijving 

- Als secretaris sta je mee in voor de opvolging en aanpassing van de website van de 

KNBBW. Je past de inhoud aan en denkt actief mee over de verdere uitbouw van de 

website. 

– Je bent mee verantwoordelijk voor de uitbouw van een periodieke nieuwsbrief 

waarin relevante info aan zowel zaakgelastigden als schutters wordt aangeboden. Je 

bent verantwoordelijk voor het ontwerp en bepaalt mee de inhoud. 

– je beheert mee de berichten die binnenkomen via de website, je maakt templates 

aan voor een verdere digitalisering en staat in voor het opvolgen van de 

rouwberichten op zowel de website als in de schuttersgids. 

– je schrijft mee aan de teksten die op de website moeten worden gepubliceerd en 

helpt mee aan de uitbouw van een huisstijl van de KNBBW 

– als medeverantwoordelijke van het secretariaat sta je mee in voor de opmaak van 

de subsidiedossiers en je gaat mee op zoek naar nieuwe subsidiekanalen 

- je staat mee in voor de berichtgeving via de facebookpagina van de KNBBW 



- je denkt mee na over de verdere digitalisering van kampioenschappen, resultaten, 

ledenbeheer, … 

- Je volgt mee de verzekeringsdossiers op en staat hiervoor rechtstreeks in contact 

met zowel VLAS als de verzekeringsmakelaar 

  

Verwacht profiel en vaardigheden 

- je bent energiek en gepassioneerd door het boogschieten 

- je bent goed tweetalig (Nederlands – Frans) zowel mondeling als schriftelijk 

- je bent voldoende taalvaardig en hebt er geen probleem om vloeiende teksten te 

schrijven 

– ja kan werken naar een deadline toe en kan omgaan met last minute aanpassingen 

– je hebt een basiskennis in websitebouw via wordpress, programmeren is zeker een 

meerwaarde 

– je bent vlot in het gebruiken van sociale media 

- je bent een teamspeler die het algemeen belang kan vooropstellen boven 

eigenbelang 

  

Solliciteren 

Wens je je kandidaat te stellen voor deze vacature, stuur dan een motivatiebrief 

samen met een cv en aanvullende relevante informatie voor 1 januari 2020 aan het 

secretariaat van de KNBBW t.a.v. Bram Uvyn, secretaris-generaal, Potaardeberg 75, 

9820 Merelbeke. 

De kandidaten zullen onderworpen worden aan enkele vragen en proeven om aan te 

tonen over welke kennis en ervaring ze beschikken om deze taak op zich te nemen. 

 


