
Voorzitter  
De voorzitter is het aanspreekpunt voor de vereniging in het algemeen. Je krijgt veel vragen via de                 
mail en telefoon van mensen die lid willen worden. De voorzitter onderhoudt externe contacten,              
bijvoorbeeld met de ACLO en Kardinge. Ook woon je de sectorvergaderingen van de ACLO bij en                
ben je aanwezig bij de vergaderingen van Kardinge en van het Gewest. Verder leidt je als                
voorzitter de ALV’s van Tjas en de wekelijkse bestuursvergaderingen. Jij hebt en behoudt als              
voorzitter het overzicht over wat er allemaal speelt binnen de vereniging en wat er nog moet                
gebeuren in jullie jaar. Daarbij begeleidt je ook je andere bestuursgenoten met hun taken. Jij               
bent eindverantwoordelijk en zorgt dat het beleidsplan van jullie bestuur uitgevoerd wordt            
tijdens jullie bestuursjaar.  

Secretaris  
De secretaris houdt de (leden)administratie van de vereniging bij, notuleert tijdens vergaderingen,            
beheert het Tjas-archief, maakt het jaarverslag en zorgt voor mooie Tjaspassen. De secretaris             
onderhoudt het contact met de donateurs van Tjas. Daarnaast houdt de secretaris de statistieken bij               
van de opkomsten op training/ Tjasactiviteiten. Onder de ledenadministratie valt onder andere het             
invoeren van nieuwe leden, het verwerken van  (adres)wijzigingen en uitschrijvingen.  

Penningmeester  
Als penningmeester beheer je uiteraard de kas en de bankrekening van Tjas. Je zorgt ervoor dat de                 
facturen worden betaald en incasso’s worden uitgevoerd. Deze mutaties voer je tevens allemaal in,              
in het boekhoudprogramma. Verder stel jij aan het begin van het jaar een begroting op en maak je                  
een halfjaarlijkse afrekening en een eindafrekening van jullie bestuursjaar. Gedurende het jaar            
houdt jij de kosten in de gaten en overleg je met commissies over de financiën. Samen met je                  
bestuursgenoten nemen jullie beslissingen en bepalen jullie samen de koers van Tjas gedurende             
het jaar.  
 
Sportcommissaris 
De sportcommissaris houdt zich met name met de sportgerelateerde taken bezig. Zo is de              
sportcommissaris lid van het Sport Technisch Kader, de WedCie en NSKcie. Met de WedCie regel je                
dat er in het zomerseizoen wielertijdritten worden georganiseerd en in het winterseizoen zorg je              
voor de clubwedstrijden en het Tjastoernooi. Daarnaast is de sportcommissaris het aanspreekpunt            
voor wedstrijdrijders en onderhoudt hij of zij het contact met de KNSB. Voor de wedstrijdrijders               
zorg je ook voor de aanvragen van de licenties en baankaarten. Tevens ben je verantwoordelijk               
voor de recreanttrainers en organiseer je de trainerscursus. Verder woon je diverse vergaderingen             
bij, zoals de Technische Commissie vergaderingen van het Gewest Groningen.  

Commissaris Intern  
Als Commissaris Intern ben je vooral bezig met de interne situatie van Tjas. Je primaire taak is het                  
coördineren van alle commissies, welke onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Je hebt een            
begeleidende en controlerende rol bij veel activiteiten en taken van commissies. Hiermee heb je veel               
contact met alle leden van Tjas. Daarnaast zorg je ervoor dat er continu voldoende mensen in de                 
commissies zitten. Het is jouw taak om zoveel mogelijk Tjassers enthousiast te maken om actief te                
worden binnen Tjas. Verder ben je het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen vanuit de              
commissies naar het bestuur en vice versa. Een aantal keer per jaar heb je een voorzittersoverleg                
met alle voorzitters van de commissies. Naast deze belangrijke taak zorgt de Commissaris Intern              
ervoor dat er een jaarplanning is en dat er regelmatig een Tjasmailing wordt verstuurd. Ten slotte                
beheert de Commissaris Intern de Tjastelefoon. 
 



Commissaris Extern  
De nieuwste bestuursfunctie binnen Tjas. De hoofdtaken van de Commissaris Extern zijn gericht op              
de Promotie en sponsoring van Tjas. Jij probeert de sponsoring te optimaliseren zodat Tjas              
sponsoren krijgt en behoudt. Daarnaast heb je zitting in de PromoCie, waarbinnen je je uiteraard               
bezighoudt met de promotie van Tjas. Hieronder vallen onder andere de KEI-week maar ook de extra                
promotieweek in november, of misschien nog wel hele andere dingen waarbij Tjas gepromoot kan              
worden. Je houdt je niet alleen bezig met de ‘externe promotie’ van Tjas, maar je richt je ook op de                    
sport- en vrijetijdskleding binnen Tjas. Naast promotie en sponsoring ben jij degene uit het bestuur               
die verantwoordelijk is voor het contact  met de andere sportverenigingen.  


