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Zoek jij een leuke vrijwilligersbaan op het gebied van Communicatie en PR? 

En heb je ervaring?  

Misschien is dit dan iets voor jou!  

 

Onze Coördinator Communicatie en PR, Christa Portegies, heeft onlangs aangegeven 

dat zij haar rol per 1 september as. zal neerleggen. Na ruim drie jaar deze rol van niets 

naar iets te hebben “ontwikkeld” vindt ze het nu tijd de functie aan een ander over te 

dragen. 

 

We zijn daarom nu op zoek naar iemand die haar wil en kan vervangen.  

Als Coördinator Communicatie en PR draag je in belangrijke mate bij aan het behalen 

van onze doelstellingen. Je zorgt ervoor dat je, samen met je teamleden, alle activiteiten 

van Fietsmaatjes Hillegom Lisse bekendmaakt in de diverse media en ondersteunt bij 

evenementen.  

 

Wat houdt deze rol in?  

 

Je maakt in deze rol deel uit van het Team Fietsmaatjes Hillegom Lisse. We bieden jou 

een leuk, actief en creatief team en een actieve en zinvolle besteding van je vrije tijd 

waarmee je veel mensen blij maakt. Een rol om als vrijwilliger je talenten te benutten en 

ervaring op te doen. 

 

Als onbezoldigd coördinator weet je je gesteund door vrijwilligers die ieder een aantal 

communicatie-activiteiten op zich hebben genomen. Je hebt regelmatig overleg met het 

bestuur of met een van haar leden en adviseer je het bestuur op het gebied van 

communicatie en PR. Om goed op de hoogte te blijven – zeker in coronatijden waarin we 

nauwelijks of niet bij elkaar zijn gekomen – is het van belang goed contact met de 

teamleden te houden. Wanneer gewenst initieer je overleg met het communicatie team; 

we geven en vragen onderling steun, advies of hulp. We zijn elkaars back-up bij 

afwezigheid, drukte of andere omstandigheden.  

 

Wat zijn je verantwoordelijkheden en wat ga je zoal doen? 

 

• Redigeren van diverse schriftelijke communicatie (jaarverslag, presentaties, 

(project)aanvragen) 

• Up-to-date houden van communicatieplan aan de hand van beleidsplannen en 

omgevingsfactoren en daarnaar handelen in samenwerking met de teamleden 

Communicatie en PR 

• Zorgen voor juiste en eenduidige communicatie-uitingen 

• Ontwerpen of mede-ontwerpen en verzorgen van flyers, posters, etc. 

• Bewaken en uitdragen van de huisstijl 

• Archiveren van communicatie en PR-documenten en notities 

• Onderhouden en up-to-date houden van website, Facebook, Instagram en 

LinkedIn 

• Schrijven van teksten voor de nieuwsbrief, persberichten en diverse publicaties 

• Contacten onderhouden met de media  

• Adviseren over het sponsorbeleid en het ondersteunen van de daaruit 

voortvloeiende activiteiten 

• Manieren bedenken om nieuwe doelgroepen te bereiken 

• Meedenken over nieuwe activiteiten en evenementen, ondersteunen bij de 

uitvoering 

 

 

 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/over-ons/
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Wat heb je als bagage?  

 

• Gevoel voor en bij voorkeur ervaring in het vakgebied communicatie en public 

relations 

• Goed beeld van waar Fietsmaatjes Hillegom Lisse voor staat en dat willen 

uitdragen 

• Ervaring in het benutten van Social Media en de diverse mogelijkheden daarvan 

• Ideeën en drive om potentiële gasten en vrijwilligers te bereiken 

• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid 

• Enthousiasme 

• Creativiteit en nieuwsgierigheid 

• Enige kennis van vrijwilligersorganisaties 

 

Meer weten? 

 

Kijk dan eens op onze website www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl Hier kun je meer over de 

verschillende teamleden lezen en wat hen beweegt om bij ons vrijwilliger te zijn. In het 

Beleidsplan, de jaarverslagen en andere beleidsdocumenten, kun je meer terugvinden 

over de organisatie en de diverse rollen. En lees eens een van de nieuwsbrieven, dan 

krijg je een indruk waar wij zoal voor staan. 

 

Tenslotte 

 

Christa blijft op de achtergrond deel uit maken van het team. Zo kan ze de 

communicatie- en PR-activiteiten in goed overleg overdragen waarbij je van haar 

ervaring gebruik kunt maken. Bij voorkeur draagt zij al een aantal activiteiten in 

september over. 

 

Reageren? Nog vragen?   

 

Dat kan via e-mailadres info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl met het verzoek om 

teruggebeld worden, meld daarin duidelijk naam en telefoonnummer en wanneer 

bereikbaar. We nemen dan z.s.m. contact op om eventuele vragen te beantwoorden en 

meer informatie te geven. 

  

  

    

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/nieuwsberichten/

