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Volleybalvereniging Reflex zoekt: 
 

 
Lid/leden PR/Communicatie commissie (m/v) 
 
 
De vereniging  
Reflex bestaat al sinds 1951 en is de oudste en meest succesvolle volleybalvereniging van 
Kampen. Sportief presteren op hoog niveau is niet alleen traditie, maar ook onze blijvende 
ambitie. Dat realiseren we door steeds te investeren in professionaliteit, talentontwikkeling, 
sportieve inzet en een grote betrokkenheid van onze leden. Momenteel komen de heren van 
Reflex uit in de Eerste divisie en de dames van Reflex uit in de Tweede Divisie van de 
Nationale Volleybalcompetitie. De vereniging heeft bijna 350 actieve leden die in hun eigen 
hal wekelijks trainen en spelen, zowel op doordeweekse avonden als in de weekenden.  
 
Om een gezonde vereniging te blijven is het belangrijk dat er mensen in Kampen blijven 
volleyballen en lid zijn en/of van onze vereniging. Om dat voor elkaar te krijgen is het 
belangrijk dat volleybalvereniging voldoende onder de aandacht komt in de (social) media 
van Kampen en omgeving. De PR/Communicatie commissie is hiervoor verantwoordelijk en 
voor deze commissie zoeken we nog nieuwe commissieleden.  
 
De functie  
Als lid van de PR/Communicatie commissie ben je samen met je collega commissieleden 
(zoals Social Media Manager en Redactielid nieuwsbrief/flits) verantwoordelijk voor in 
voldoende mate in de media laten komen van volleyballen en volleybalvereniging Reflex. In 
die hoedanigheid ben je ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met 
de verschillende media (weekbladen etc…) 
 
De taken 

 Onderhouden van contacten met media 

 Schrijven van persberichten (of het initiëren ervan) 

 Laten plaatsen van persberichten in verschillende media 

 Verbinding maken en onderhouden tussen de vereniging en de verschillende media 
 
Belasting 

 Gemiddeld circa 1 à 2 uur per week waarbij de ene periode minder en de andere 
periode iets meer afhankelijk van wat er wanneer richting de media moet worden 
verstuurd, (Dus minimale belasting maar je helpt de vereniging optimaal) 

 
Natuurlijk kan binnen de commissie gekeken worden naar een goede verdeling van taken 
aan de hand van waar jij je goed bij voelt. (als je bv. niet goed kan schrijven maar 
communicatief wel goed bent, reageer dan ook gewoon dat kan vast geregeld worden) 
 
Heb je interesse, reageer snel!  Neem contact op met Gerben Schouten (Voorzitter) via 06-
13001372 of ghschouten@hotmail.com  
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