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Volleybalvereniging Reflex zoekt: 
 

 
Een Sociale Media Manager (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 alle leden optimaal op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de vereniging 
is Reflex naast de digitale nieuwsbrief ook actief op de Sociale Media. Reflex Kampen 
beheert een eigen Facebook pagina en heeft een Twitter-en Instagram account. 
Via de sociale media moet de achterban geïnformeerd worden over nieuws, wedstrijden en 
andere activiteiten. Ook moet de sociale media optimaal ingezet worden om meer potentiele 
leden te bereiken en te enthousiasmeren.  
 
De functie  
Als Sociale Media Manager maak en onderhoudt je de berichtgeving op onze sociale 
mediakanalen.  Jouw werkzaamheden zijn erop gericht onze naamsbekendheid verder te 
vergroten, op het verkrijgen van nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers en om onze achterban 
te voorzien van leuke informatie.  Het is handig als je kennis en ervaring hebt met diverse 
sociale media kanalen dus misschien dat deze taak vooral ook één van onze jongere leden 
aanspreekt? 
 
De taken 

 Zorgen dat je op de hoogte bent van nieuwswaardige weetjes die je kan uitdragen 
Dit doe je door contact te onderhouden met de voorzitters van de verschillende 
commissies, de aanvoerders van de verschillende teams en de rest van de 
vereniging. 

 Wekelijks posten op de sociale media kanalen. Dat kan gaan over de gespeelde 
wedstrijden (niet alleen van de eerste teams) maar zeker ook over nieuwe 
trainers/spelers, leuke jeugdactiviteiten, bestuursvergaderingen e.d. Met uiteraard 
leuke foto’s erbij! 

 Het is belangrijk dat je wel beschikt over een bepaalde verenigingssensitiviteit. Weet 
wat je post en hoe één en ander ontvangen wordt. De berichtgeving moet een 
positieve uitwerking hebben op de vereniging. 

 
Belasting 

 Maximaal 1 à 2 uur per week (Dus minimale belasting maar je helpt de vereniging 
optimaal want een goede communicatie is essentieel) 

 
Heb je interesse en ben je helemaal thuis in de sociale media? Dan is dit een mooi moment 
om je hobby/passie in te zetten voor je vereniging! Reageer snel!  
Neem contact op met Gerben Schouten (Voorzitter) via 06-13001372 of 
ghschouten@hotmail.com  

mailto:ghschouten@hotmail.com

