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GEZOCHT VERANTWOORDELIJKE MARKETING & COMMUNICATIE 

(VRIJWILLIGERSFUNCTIE/ BESTUURSFUNCTIE) 

 

Kinetrix VZW is niet zomaar een sportclub. Met bijna 1000 leden behoren we tot één van de grootste 

sportverenigingen van Vlaanderen 

Met ruim 50 trainers & hulptrainers zorgen we dagelijks voor een sportieve insteek bij de jeugd, 

jongvolwassenen, volwassenen en senioren van Grimbergen en omstreken. Daar zetten wij ons meer dan 

100% voor in. Jij ook? 

Kaat Sergooris, bestuurslid en tevens ook verantwoordelijke voor Marketing & Communicatie, besliste om 

een stapje terug te zetten daar de uitdagingen die ze heeft op professioneel vlak meer en meer tijd 

innemen. Om die reden is KINETRIX op zoek naar een enthousiaste en betrouwbare vrijwilliger voor de 

bestuursfunctie van Verantwoordelijke Marketing & Communicatie. 

WAT DOE JE? 

Als Verantwoordelijke Marketing & Communicatie maak je deel uit van een goed samenwerkend bestuur 

dat op vriendschappelijke basis en met respect voor elkaar samenwerkt en democratisch besluit. 

Je bent eindverantwoordelijk voor alle communicatie. We rekenen op jou voor de planning, coördinatie 

en tekstuele kwaliteit van alle marketing –en communicatietools.  

Uiteraard doe je dit niet alleen. Je bent de schakel tussen bestuur en het MARCOM team dat bestaat uit 

een 5-tal personen die elk hun expertise hebben binnen marketing/communicatie en steeds een 

deeldomein voor hun rekening nemen. SAMEN is hier het sleutelwoord.  

 

Jouw verantwoordelijkheden: 

- Aansturen en informeren van het MARCOM team betreffende lopende projecten en fungeren als 

aanspreekpunt tussen het bestuur en het team. 

- Initiëren van MARCOM meetings met het team waar nodig 

- Opmaken van het strategisch communicatie –en marketingplan 

- Opstellen van interne communicatie aan trainers en leden 

- Opstellen van persberichten 

- Verantwoordelijk voor de website en social mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram Flickr,...) 

samen met teamleden 

- Bewaken van de uniformiteit van alle communicatiekanalen 

- Verspreiden van periodieke e-nieuwsbrieven 

- Ontwerpen van communicatiemateriaal bij activiteiten of campagnes zoals: flyers, affiches en 

brochures 

- Opvolging van textieldrukwerk en onderhandelingen met leverancier(s) daarrond 

- Verantwoordelijk voor de webshop samen met de teamleden 

- Woordvoering namens bestuur (naast de voorzitter) 

- Zorgen voor optimale en vernieuwde visibiliteit van de club 

- Onze club op de kaart zetten en verbeteren van naamsbekendheid 

De verantwoordelijke Marketing & Communicatie maakt deel uit van het bestuur 

Turnen & dans 
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Het betreft een onbetaalde functie waarbij je rekening moet houden met een verwachte tijdsinvestering 

van ca. 3 tot max 4 uur per week. De functie is voor een periode van vier jaar met mogelijk verlenging.  

 

WIE BEN JE? 

- Je hebt een vlotte pen en copywriting skills. Je spreekt en schrijft perfect Nederlands. 

- Je werkt zeer gestructureerd, denkt oplossingsgericht en bent communicatief 

- Je bent heel nauwkeurig en administratief ingesteld 

- Je fungeert goed in teamverband, maar kan ook zelfstandig werken 

- Je hebt kennis van social media en weet hiermee op een speelse manier om te gaan 

- Je hebt kennis van specifieke software en/of tools met betrekking tot websites en communicatieprogramma’s, … 

- Je weet de communicatie af te stemmen op iedere doelgroep van onze club 

- Je bent resultaatgericht en kan snel schakelen door de nodige flexibiliteit in te zetten 

- Je draagt een voorbeeldfunctie en beschikt over een gym –en/of danshart 

- Je kan en wil het verschil maken en zet je belangeloos in voor onze sportieve verenging 

- Je bent minimum 18 jaar en enige werkervaring is een pluspunt. 

- Je woont bij voorkeur in Groot Grimbergen 

 

  

WAT BIEDEN WIJ? 

Wij bieden je de mogelijkheid om – samen met andere enthousiaste vrijwilligers – mee te werken aan de 

verdere ontwikkeling van een sportieve organisatie in Grimbergen waarin de behoeften van sportend 

Grimbergen optimaal ingevuld kunnen worden.  

 

HEB JE BELANGSTELLING OF WIL JE MEER INFORMATIE? 

Wil je je graag kandidaat stellen, stuur dan een motivatie en je persoonlijke contactgegevens door per 

mail naar Inge Jacobs, voorzitter,  inge@kinetrix.be en dit vóór zondag 13/12/2020 

Voor verdere informatie kan je ook steeds met haar contact opnemen via 0479/37.14.80 
 

mailto:inge@kinetrix.be

