VACATURE
Het bestuur van de Vereniging Klassieke Scherpe Jachten is met spoed op zoek naar een
HOOFDREDACTEUR
Als hoofdredacteur geeft u onbezoldigd leiding aan een redactie, welke vier maal per
jaar het verenigingsblad “Scherp Gesneden” (SG) uitgeeft. De SG is een blad “voor en
door leden”, waarbij de artikelen in principe door de leden zelf aangeleverd worden en
men als (hoofd)redacteur zelf niet op pad hoeft. De redactie is vrij om zelf het moment
van verschijnen te bepalen, waarbij het uitgangspunt is dat er twee exemplaren voor en
twee na het vaarseizoen verschijnen.
Plaats in de organisatie:
Als hoofdredacteur bent u -in nauw overleg met de andere redactieledenverantwoordelijk voor de definitieve samenstelling van het verenigingsblad. Daarbij
bent u het aanspreekpunt voor het bestuur en adverteerders, onderhoudt u contacten
met de diverse commissies en hebt u rechtstreeks contact met de corrector en
drukker/grafisch vormgever. U werkt vanuit een redactiestatuut, welke op te vragen is
bij het bestuur.
Hoofdtaken:
- Het met de overige redactieleden afstemmen van de werkwijze;
- Het beoordelen en bewerken van de binnengekomen kopij;
- Het er op toezien dat de SG voldoet aan de kwaliteitseisen op gebied van taal, stijl en
vormgeving;
- het vertegenwoordigen van de redactie naar buiten toe en het voeren van de
correspondentie rondom de SG;
Neventaken:
- Het schrijven redactioneel stuk;
- Het bijhouden van een archief;
- Het in samenwerking met het bestuur stroomlijnen van de communicatie binnen de
vereniging.
Kwaliteiten:
U beschikt over een goede Nederlandse schriftelijke communicatievaardigheid en kunt
omgaan met tekstverwerker en e-mailprogramma. Het hebben of willen opbouwen van
een netwerk binnen de eigen vereniging, organisaties rond het varend erfgoed en/of
maritieme musea is wenselijk, maar geen vereiste.
De benoeming is in principe voor een periode van drie jaar, die desgewenst met
volgende termijnen kan worden verlengd. Beschikbaarheid voor een kortere periode
kan uiteraard in goed overleg.
Deze functie biedt:
- een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten die met de werkzaamheden
samenhangen;
- Mogelijkheden tot het uitbouwen van een interessant netwerk t.b.v. het behoud van uw
klassieke scherpe zeiljacht;
- De mogelijkheid om bij te dragen aan de instandhouding van varend erfgoed in
Nederland, de klassieke scherpe zeiljachten in het bijzonder.

U kunt zich voor deze functie aanmelden via secretaris@vksj.nl

VACATURE

Het bestuur van de Vereniging Klassieke Scherpe Jachten is met spoed op zoek naar een
REDACTIELID (2X)
Als redactielid maakt u onbezoldigd deel uit van een redactie, welke vier maal per jaar
het verenigingsblad “Scherp Gesneden” (SG) uitgeeft. De SG is een blad “voor en door
leden”, waarbij de artikelen in principe door de leden zelf aangeleverd worden en men
als redacteur zelf niet op pad hoeft. De redactie is vrij om zelf het moment van
verschijnen te bepalen, waarbij het uitgangspunt is dat er twee exemplaren voor en
twee na het vaarseizoen verschijnen.
Plaats in de organisatie:
Als redactielid werkt u in nauw overleg met de andere redactieleden en hoofdredacteur
aan de samenstelling van het verenigingsblad. Met hulp van de leden van de vereniging
zorgt u voor verslaglegging van de activiteiten binnen de vereniging en in bredere zin,
het varend erfgoed in het bijzonder., waarbij u werkt vanuit een redactiestatuut, welke
op te vragen is bij het bestuur.
Hoofdtaken:
- Samen met de overige redactieleden de doelstelling van de VKSJ -de instandhouding
van het klassieke scherpe zeiljacht, in de meest ruime zin van het woord- uitwerken tot
vaste rubrieken in de SG;
- Het benaderen van leden, commissies enz. voor de verslaglegging van de activiteiten
binnen de vereniging;
- Het bewerken van binnengekomen kopij;
- Het met de overige redactieleden afstemmen van de werkwijze en onderlinge
taakverdeling;
- Zorgen dat de SG voldoet aan de kwaliteitseisen op gebied van taal, stijl en vormgeving;
Kwaliteiten:
U beschikt over een goede Nederlandse schriftelijke communicatievaardigheid en kunt
omgaan met tekstverwerker en e-mailprogramma. Het hebben of willen opbouwen van
een netwerk binnen de eigen vereniging, organisaties rond het varend erfgoed en/of
maritieme musea is wenselijk, maar geen vereiste.
De benoeming is in principe voor een periode van drie jaar, die desgewenst met
volgende termijnen kan worden verlengd. Beschikbaarheid voor een kortere periode
kan uiteraard in goed overleg.
Deze functie biedt:
- een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten die met de werkzaamheden
samenhangen;
- Mogelijkheden tot het uitbouwen van een interessant netwerk t.b.v. het behoud van uw
klassieke scherpe zeiljacht;
- De mogelijkheid om bij te dragen aan de instandhouding van varend erfgoed in
Nederland, de klassieke scherpe zeiljachten in het bijzonder.

U kunt zich voor deze functie aanmelden via secretaris@vksj.nl

