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RKSV NEO: Samen staan we sterker 

 

Mooie vrijwilligersvacatures binnen het cluster Sponsoring, PR en Communicatie: 

Bij NEO zijn vrijwilligers de ruggengraat van de vereniging. Graag benutten wij het talent van onze 

vrijwilligers en helpen wij deze verder te ontwikkelen. Het cluster Sponsoring, PR en Communicatie 

bestaat uit een team van betrokken medewerkers met hart voor de vereniging. Een van de doelstellingen 

van het cluster is het verzorgen van de interne en externe communicatie, om zo een bijdrage te leveren 

aan de positieve uitstraling van de vereniging.  Binnen dit team is er ruimte voor twee nieuwe 

redacteuren.  Als vrijwilliger ga je één van de volgende redacteurenfuncties vervullen: 

 

Redacteur website / social media 

(vrijwilligersvacature) 

Redacteur magazine NEO Inside 

(vrijwilligersvacature) 

Plaatsen van nieuwsberichten en content op 

rksvneo.nl / Facebook / Twitter 

Schrijven van artikelen 

Bijhouden van de mailbox van de website van 

RKSV NEO. 

Interviewen 

Redigeren van teksten Redigeren van teksten 

 Optioneel: Schuilt er in jou een columnist? Kun 

je fotograferen? Dan kunnen deze taken 

mogelijk ook onderdeel van jouw takenpakket 

uitmaken. 

 

Jij bent 

 Nieuwsgierig 

 Creatief 

 Zelfstandig  

Jij beschikt over 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal (vooral in geschrift!)  

 Aantoonbare affiniteit met de uit te voeren taken  

 

Je werkt veelal vanuit huis en hebt online contact met de andere clusterleden. Samen zorgen jullie 

ervoor dat de uitingen over NEO telkens dezelfde look en feel hebben.  

Wij bieden jou ruimte voor eigen inbreng. Je maakt onderdeel uit van een gezellig team dat veel 

aandacht besteedt aan de kwaliteit van de communicatie van NEO. Je zorgt samen met het team dat 

alle leden van de vereniging en andere geïnteresseerden altijd op de hoogte zijn van nieuws over / 

omtrent de vereniging.  

Meer weten? Interesse? Neem contact op met clustervoorzitter Gerard Schwering: 06 – 1306 9968. 

Hij vertelt je graag meer. Ook wanneer je interesse hebt in het versterken van dit cluster, maar liever 

in een andere rol, zijn er mogelijkheden en raden wij je aan om contact op te nemen! 


