Rol/ verantwoordelijkheden van de Minister van Tochten
De Minister van Tochten is verantwoordelijk voor de organisatie van alle Tochten die er zijn
binnen Oeteldonk.
De Minister geeft leiding aan het Ministerie van Tochten, is woordvoerder en in staat het
beleid te verantwoorden en te verdedigen, zowel intern als extern. Verder houdt de Minister
de doelstelling van de organisatie in het oog en bewaakt de kwaliteiten van de activiteiten.
Tevens geeft de Minister inhoud aan genomen besluiten en bewaakt de uitvoering hiervan.
De Minister wordt natuurlijk ondersteund door een enthousiaste en zeer betrokken groep
vrijwilligers!
Bezigheden
 Stelt een beleidsplan van het Ministerie van Tochten op voor de komende jaren.
 Woont de bijeenkomsten van het BP, de MR, de SOK en commissievergaderingen bij.
 Brengt regelmatig bezoek aan de bouwhal.
 Overlegt regulier met de gemeente en de veiligheidsdiensten.
 Actualiseert en bewaakt het calamiteitenplan van de diverse tochten en stemt dit af
met de gemeente en hulpdiensten.
 Stelt begroting op van het Ministerie en Is verantwoordelijk voor uitvoering hiervan.
 Werkt samen met de overige Ministers om clubs intensiever te betrekken bij de
diverse Tochten.
 Representeert het Ministerie en Ministerraad bij hun festiviteiten en jubilea van de
clubkes.
Persoonsprofiel
 Heeft voldoende tijd om deze functie te kunnen vervullen. (gemiddeld 1-2 dagen per
week)
 Heeft goede contactuele eigenschappen/ is aanspreekbaar en communicatief vaardig
op verschillende niveaus.
 Communicatief sterk, beschikt over overtuigingskracht en daar waar nodig
standvastig.
 Heeft kennis van of affiniteit met het opstellen van veiligheidsplannen en het
onderhouden van contacten met de gemeente en veiligheidsdiensten.
 Heeft kennis van het Oeteldonks carnaval, zowel van het spel als de evenementen.
 Heeft een VOG op naam staan of is bereid deze aan te vragen.
 Heeft gevoel voor humor en is creatief.
 Begrijpt de dynamiek van een vrijwilligersorganisatie.
 Is integer en betrouwbaar.
Sollicitatieprocedure
Geïnteresseerden kunnen vragen en/of hun belangstelling tot 01 september 2019 met een
motivatiebrief bij de vertrouwenscommissie kenbaar maken via het mailadres:
vcoptochten@oeteldonksche.club
De vertrouwenscommissie verneemt graag op welke wijze de nieuwe Minister van Tochten
invulling gaat geven aan de verschillende rollen. Kennismakingsgesprekken zullen
plaatsvinden in de maand september.

