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Redactie
Houd jij van schrijven, foto’s maken of ben je handig met computers? In deze functie kun je je verder
bekwamen in deze vaardigheden en krijg je alle ruimte nieuwe dingen te leren. Vier keer per jaar
komt het magazine uit dat naar al onze leden wordt gestuurd. Dat is snel eer voor je werk! Als
(hoofd)redactie informeer je bij mensen of ze stukjes willen schrijven, heb je contact met de vaste
schrijvers en schrijf je zelf ook af en toe een stukje. Het magazine bestaat momenteel uit een heel
team, dus je staat er niet alleen voor!
Functieomschrijving zoals in Huishoudelijk Reglement:
De redactie is verantwoordelijk voor het verschijnen van het HVN magazine. De redactie zorgt ervoor
dat zij tijdig weet welke adverteerders in het magazine geplaatst moeten worden en informeren zelf
actief bij PR of de VZ of er afwijkende wensen zijn bij adverteerders zoals advertenties op
achterkanten e.d. Verder is de redactie verantwoordelijk voor de vulling van het magazine en
bewaakt de inhoud ervan. De inhoud kan in de breedte variëren, maar sluit aan bij de
ledendoelgroep. Zij kan artikelen plaatsen die door anderen geschreven zijn en draagt er zelf zorg
voor dat eventueel anderszins voldoende kopij per magazine aanwezig is. Dat betekent dat zij zelf
actief bij vaste schrijvers informeert of zij hun rubriek weer kunnen invullen. De redactie bewaakt de
deadlines en houdt contact met de drukker. De redactie is ook verantwoordelijk voor het (tijdig)
verzenden van het magazine aan de leden.
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Vrijwilligers
De HVN is altijd op zoek naar vrijwilligers. Heb jij zin om je handen uit de mouwen te steken tijdens
ritjes (om bijvoorbeeld flyers uit te delen voor de Hondadag), op de Hondadag (om het terrein
feestelijk aan te kleden), tijdens beurzen (om slap te lullen met mede-viertakters)? Laat het weten!
Functieomschrijving zoals in Huishoudelijk Reglement:
De HVN kan er voor kiezen om bij de uitvoering van haar taken zich bij te laten staan door
vrijwilligers. Vrijwilligers worden door het bestuur aangesteld. Van vrijwilligers is duidelijk wat hun
taak is bij welk evenement en welk bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor ze is. Vrijwilligers
kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen. De HVN kan besluiten om kosten als entree of
verteer te vergoeden. Vrijwilligers dienen zich te realiseren dat zij als vrijwilliger de HVN
vertegenwoordigen en zich daarnaar behoren op te stellen.

