
Medewerker Communicatie – GOUD! Portretten 
In deze rol zorg je ervoor dat we elke editie van GOUD! de rubriek ‘Portret van een Gouden 
Kruisdrager’ gevuld hebben. Je stelt mogelijke kandidaten voor, of vraagt leden om andere leden 
voor te dragen. 
Het bestuur zal – in het kader van de AVG – het eerste contact leggen. Indien het lid wil meedoen, 
wordt de informatie aan jou doorgestuurd en gevraagd om contact op te nemen en ervoor te zorgen 
dat de bijdrage terugkomt, vergezeld van foto’s en voldoet aan de richtlijnen voor plaatsing. 
Het mooie aan deze rol is dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met deadlines. Het is 
mogelijk om een aantal leden tegelijk of kort na elkaar te banaderen zodat er een aantal bijdrages 
klaar ligt voor aankomende edities van GOUD! 
Je moet hiervoor wel beschikken over Miscrosoft Word en in Word-documenten aanpassingen 
kunnen maken (Word wordt zo nodig door de vereninging ter beschikking gesteld). 
Contact met de leden en de redactie zal voornamelijk via e-mail zijn. 
Hierdoor kun je zelf jouw tijd in delen. 
Heb je interesse, neem dan contact met ons op! 
 
Medewerker Communicatie – Vertaler Engels 
Circa 150 leden van onze vereniging maken gebruik van Engelstalige communicatie. Voor hen geven 
wij ons magazine GOUD! in het Engels uit, is onze website ook in het Engels beschikbaar en proberen 
we ook zoveel mogelijk andere communicatie en relevantie documentatie in het Engels aan te 
bieden. 
In deze rol help je mee om deze leden betrokken te houden bij onze vereniging. 
Het meeste vertaalwerk wordt verricht voor GOUD! en daarnaast zullen er gedurende het jaar af en 
toe artikelen voor de website of wat documenten vertaald moeten worden. 
Wij streven een hoge kwaliteit na en zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die het Engels goed 
machtig zijn; vertalingen overgenomen uit Google Translate zijn niet goed genoeg. 
De teksten zullen in MS Word-format via e-mail aangeleverd worden door iemand van de redactie. Je 
dient dan ook over MS Word te beschikken (Word wordt zo nodig door de vereninging ter 
beschikking gesteld). 
Je zult in deze rol, uitsluitend via e-mail, contact hebben met 1 of 2 mensen binnen de redactie of het 
bestuur. 
Vind je het leuk om af en toe teksten te vertalen, neem dan contact met ons op! 
 
Medewerker Communicatie – Vertaler Duits 
Circa 50 leden van onze vereniging maken gebruik van Duitstalige communicatie. Voor hen geven wij 
ons magazine GOUD! in het Duits uit, is onze website ook in het Duits beschikbaar en proberen we 
ook zoveel mogelijk andere communicatie en relevantie documentatie in het Duits aan te bieden. 
In deze rol help je mee om deze leden betrokken te houden bij onze vereniging. 
Het meeste vertaalwerk wordt verricht voor GOUD! en daarnaast zullen er gedurende het jaar af en 
toe artikelen voor de website of wat documenten vertaald moeten worden. 
Wij streven een hoge kwaliteit na en zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die het Duits goed machtig 
zijn; vertalingen overgenomen uit Google Translate zijn niet goed genoeg. 
De teksten zullen in MS Word-format via e-mail aangeleverd worden door iemand van de redactie. Je 
dient dan ook over MS Word te beschikken (Word wordt zo nodig door de vereninging ter 
beschikking gesteld). 
Je zult in deze rol, uitsluitend via e-mail, contact hebben met 1 of 2 mensen binnen de redactie of het 
bestuur. 
Vind je het leuk om af en toe teksten te vertalen, neem dan contact met ons op! 



 
Medewerker Communicatie – GOUD! Interviews 
In deze rol zorg je ervoor dat we elke editie van GOUD! een interview kunnen plaatsen. Samen met 
de redactie bedenk je mogelijke onderwerpen (zoals de rubriek ‘Achter de schermen’ die we enige 
tijd geleden gehad hebben en nog voort kunnen zetten), bedenk je vragen voor het interview en 
zorgt dat het interview gedaan wordt. Soms schrijven ‘geinterviewden’ zelf een artikel, in andere 
gevallen schrijf jij het verhaal van het interview uit. 
Deze interviews zullen voornamelijk telefonisch zijn, maar kunnen eventueel ook face-to-face plaats 
vinden. 
Doorgaans zijn er twee interviews per jaar, maar – afhankelijk van het onderwerp – kan er ook 
‘vooruit gewerkt’ worden. 
De contacten zullen altijd eerst via het bestuur lopen en bij goedkeuring van de geinterviewde zullen 
contactgegevens doorgegeven worden. 
We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons hierbij wil helpen. Je kunt tijd vrijmaken om 
interviews voor te bereiden, te houden en uit te werken conform de richtlijnen voor GOUD!. 
Daarnaast vind je bellen geen probleem en kan je goed overweg met MS Word (Word wordt zo nodig 
door de vereninging ter beschikking gesteld). 
Heb je interesse, neem dan contact met ons op! 
 
Medewerker Communicatie – Foto-redacteur 
In de rol van Foto-redacteur zorg je voor de aankleding van ons magazine. Sommige artikelen worden 
met foto’s of afbeeldingen aangeleverd, maar dat geldt niet in alle gevallen. In die gevallen zorg je 
voor foto’s of afbeeldingen die passen bij het onderwerp van artikelen. 
We maken momenteel gebruik van verschillende bronnen en in jouw rol neem je de contacten met 
deze bronnen over. Het zelf kunnen maken van mooie eigen foto’s is een pre. 
Communicatie met de redactie en de verschillende bronnen gaat voornamelijk via e-mail. 
Na het opzoeken en verzamelen van de foto’s/afbeeldingen, plaats je deze zelf in het magazine via 
de online portal van Editoo. Uiteraard gaan we je dan trainen in het gebruik van deze portal. 
Heb je interesse, neem dan contact met ons op! 
 
 
Activiteiten in de Vierdaagseweek (meeting points, kaarten intocht en vergadering Kolpinghuis) 
Start in februari met aanvragen te versturen voor vergunningen, naar de desbetreffende gemeenten 
waar wij ons Meetingpoint willen plaatsen en dat zijn: 
Gemeente Lingewaard, gemeente Beuningen, gemeente Groesbeek en gemeente Heumen. 
 
In februari ga je ook de vrijwilligers benaderen en dat waren in 2019: 
John en Anja v.d.Water ( nieuw) in de plaats van Gerard en Trudy vanwege ziekte konden zij niet. 
Joep Hilckmann, Fons Kroes, Mien van Haren en Gemma Jansen. 
Doortocht vergunningen aanvragen bij protocol stichting Vierdaagse voor de vrijwilligers, in mei. 
 
Er moest in 2019 een nieuwe tentenleverancier komen dus ook in Jan/ febr. gaan zoeken en 
gevonden; Partytent4rent, Marco Nillisen, Mortelweg 10f, Weurt. 
Tel: 06-55904089. 
Elk jaar moeten de afspraken worden hernieuwd, de juiste data doorgegeven en met de diverse 
locaties afspraken worden gemaakt. Zo nodig worden de locaties vooraf bezocht. 
 
Voor de vergaderingen in het Kolpinghuis, in april en juli, ruimtes en diaprojector aanvragen. 



Muziekgezelschap Dixi’s aanvragen bij de Stichting Vierdaagse in maart voor de ALV in juli. 
 
Kaarten intocht aanvragen nadat je weet hoeveel en opgehaald week voor de Vierdaagse bij de 
Stichting. De aanvragen voor de kaarten komen tussen 1 juni en 1 juli binnen per mail via de website. 
 
In de week voor de Vierdaagse inkoop doen bij Sligro, 500 drankjes per dag laten bezorgen op 
locatie, zelf de locaties voorzien van zoutjes etc. ingekocht bij de Makro 14 dagen voor de 
Vierdaagse. (Vooraf Inkooplijsten samenstellen) 
 
Na de Vierdaagse de gastadressen bloemetje en enveloppe bezorgen, zo ook de vrijwilligers. 
 
Ophalen van de vlaggen etc. bij de tentenleverancier die ze bij het laatste punt meegenomen heeft. 
 
 
website bouwer/ webmaster 
Zorgt voor het bijhouden van de website qua tekst en documenten. Controleert de werking van de 
diverse formulieren. Dat is een bezigheid die wekelijks een uurtje zal kosten. 
De vertaling in Engels en Duits kan ondersteund worden door de vertalings vrijwilligers, die ook voor 
GOUD de vertalingen doen. 
Zorgt zo nodig voor onderhoud van de website (wordpress), verwerking van updates. Dat kan bij elke 
login in enkele minuten worden geregeld. 
Doet zo nodig een voorstel tot vernieuwing van de website (3-talig). 
 
 
De contactpersoon buitenland / aanspreekpunt ambassadeurs 
De beheerder van de site (in de toekomst wellicht buiten het bestuur) zet via de website ontvangen 
communicatie (bijvoorbeeld: de ledenpas van de KWBN wordt niet ontvangen) door aan de 
contactpersoon. De contactpersoon checkt de inhoud primair aan hand van de ledenlijst (zijn de 
NAW gegevens correct; is de persoon wel lid; of lid geweest, lidmaatschap geannuleerd, en mist nu 
(voor de tweede maal op rij) plotseling zijn badge).  
In het geval van een simpele administatieve oplossing zet de contactpersoon een duidelijk verzoek 
door naar de ledenadministateur; bij voorkeur met de penningmeester in c/c; en altijd de 
betreffende ambassadeur in de c/c. In de tweede helft van dit email volgt een korte uitleg aan het 
betreffende lid, hetzij in Engels, hetzij in Duits, van de te ondernemen stappen; met het verzoek te 
reageren indien niet binnen 14 dagen de oplossing voorhanden is (ledenpas of badge alsnog 
ontvangen, bijvoorbeeld). 
In het geval dat er afstemming met het bestuur nodig is (bijvoorbeeld: wat is de betaalstatus en 
historie van dit lid) treedt de contactpersoon eerst in overleg met het bestuur, alvorens naar het lid 
te reageren, weer met ledenadminstrateur (indien van toepassing), penningmeester (indien van 
toepassing) en de betreffende ambassadeur in de c/c. 
 
In incidentele gevallen meldt een ambassadeur een issue. Dan volgt dezelfde aanpak als hierboven 
beschreven. Wel dient vanzelfsprekend strikt op opvolging van het verzoek gemonitord te worden. 
 
Voorts stuurt de contactpersoon 14 dagen voor een bestuursvergadering een kort mail naar de 
ambassadeurs (deze mails altijd in zowel Engels als Duits) met het verzoek, eventuele agenda punten 
door te geven. Na afloop van de bestuursvergadering volgt een kort verslag van voor de 



ambassadeurs relevante punten. Beide punten gelden ook voor het jaarlijks overleg met het bestuur 
van de Vierdaagse. 
 
Voorafgaand aan de ALV op de Vierdaagsemaandag is het jaarlijks face-to-face overleg met de 
ambassadeurs, waarvoor de convocatie ruim vooraf verzonden moet worden (de ambassadeur uit de 
USA reist bijvoorbeeld altijd eerder naar Nederland). De agenda is vrij. Wel is het relevant elk jaar 
weer erop te wijzen dat het de bedoeling is dat de ambassadeurs nieuwe leden in hun regio hartelijk 
welkom heten. Een template daarvoor is bij hen aanwezig.  
 
Het is de behoefte van de ambassadeurs ten minste eenmaal per kwartaal een verse ledenlijst van de 
buitenlandse leden op SharePoint aan te treffen. Penningmeester / ledenadministrateur verzorgen 
dit; de contactpersoon informeert de ambassadeurs ter zake. N.B.: t.b.v. de Duitse ambassadeur 
moet er ook een exemplaar in Windows 97 gemaakt worden. (Het kwartaalritme moet weer 
geactiveerd worden).  
 
Ten slotte stuurt de contactpersoon aan het einde van het jaar de beste wensen voor het nieuwe jaar 
aan de ambassadeurs, onder dankzegging voor bewezen diensten, met de hoop op een blijvende 
vruchtbare samenwerking. 
 
Alle correspondentie en overige stukken rond de ambassadeurs (taakomschrijving, etc.) vindt u op 
SharePoint (sharepoint is onderdeel van het mcrosoft office pakket, dat de vereniging ter beschikking 
stelt). 
 
Verder zoeken we nog 
 
- een archivaris 
 
- een organisator vlaggenparade 
 
- een communcatie medewerker sociale media, zoals facebook, twitter, etc. 
 
- een team dat de ontwikkeling van het jubileumpad 2021 ter hand neemt (draaiboek maken, 
filmopnames maken, gesprekken opnemen, etc.) 
 
 
 


