
 

De PBA is op zoek naar extra medewerkers 
 
Voor geïnteresseerden die willen weten, wat ze concreet kunnen doen … 

Wie zoeken we zoal voor onmiddellijke inzet in onze ploeg? 

Het takenpakket van onze secretaris is historisch enorm geëvolueerd. Kort samengevat is de secretaris hét aanspreekpunt 
voor clubs, spelers, overkoepelende verenigingen, overheidsdiensten enz. Hij ontvangt heel wat briefwisseling, die hij soms 
zelf beantwoordt, maar ook vaak gewoon doorsluist naar de juiste persoon. Hij stelt de agenda samen en maakt de verslagen 
op van de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarlijkse algemene vergadering. Hij onderhoudt het overzicht van de 
bij de PBA aangesloten clubs en hun bestuurders. Daarnaast voert hij op vraag van collega-bestuurders een aantal 
administratieve taken uit. 

Omdat onze huidige secretaris ook voorzitter is van onze jeugdtrainingscommissie en de takenlast te groot geworden is, is hij 
dringend op zoek naar administratieve ondersteuning bij het versturen en beantwoorden van mails, het samenstellen van 
agenda’s voor vergaderingen, het opmaken van verslagen van vergaderingen, het voorbereiden van de Algemene 
Vergadering enz. We zoeken dus mensen die administratief sterk zijn, oog hebben voor detail, zich goed voelen in en om hun 
mailbox en een beetje PC vaardig zijn. Voel je je door één of meerdere van deze eigenschappen aangesproken, dan ben jij 
misschien wel de juiste persoon voor ons. 

We hebben ook iemand nodig die de klassementscommissie nieuw leven wil inblazen, iemand die geïnteresseerd is in de 
ranking en de resultaten van spelers tijdens tornooien en competitie. Je vertegenwoordigt onze provincie samen met de 
andere provinciale verantwoordelijken tijdens de klassementsvergaderingen met Badminton Vlaanderen, die enkele keren 
per jaar doorgaan. Je speelt vragen en/of klachten van Antwerpse spelers in verband met de ranking of hun klassementen 
door aan de ligaverantwoordelijke. Je doet indien nodig voorstellen tot reglementaanpassingen. Je brengt maandelijks 
verslag uit over de stand van zaken aan het bestuur. 

Op 19 en 20 mei 2018 gaat de jaarlijkse IPJO door, deze keer in de provincie Antwerpen in het sportcomplex van Sport 
Vlaanderen in Herentals. Het belooft een groot feest te worden en onze selectie zal er alles aan doen om de trofee opnieuw 
in eigen rangen te houden. De resultaten die zij behaalden op de Belgische Kampioenschappen, doen ons alleen maar het 
beste vermoeden. We gaan ervoor! 

Een grote organisatie als de IPJO kan alleen maar succesvol verlopen, als we kunnen rekenen op heel wat vrijwillige helpers. 
Achter de schermen is het IPJO team al volop bezig met de voorbereidingen, maar zij kunnen dit niet alleen tot een goed 
einde brengen. Vandaar deze oproep. Wij zoeken helpers voor allerlei taken. Ik som ze even op: transport van materiaal en 
spelers, opbouw en afbraak in de sporthal, bewegwijzering in en naar de sporthal, shuttlecontrole en -bedeling, zaalcontrole, 
bonnetjesverkoop aan de kassa, verkoop van dranken en maaltijden, begeleiden van de provincies, contactpersoon voor de 
referee en umpires, begeleiden en/of bedienen van VIP’s tijdens VIP receptie, enz. Sommige van deze taken verlopen in 
shiften van 1h à 1h30, dus je kunt je ook opgeven voor één of meerdere uurtjes. Alle sympathisanten die badminton een 
warm hart toedragen, graag topkwaliteit bij de jeugd van op de eerste rij aan het werk willen zien, en zich graag vrijwillig 
inzetten, zijn van harte welkom in ons team. 

En last but not least kan je je hulp aanbieden bij de tornooicommissie. Wij organiseren elk jaar het Georges Rogiers tornooi 
(voor jeugd in de categorieën -11, -13 en -15) in oktober, de provinciale kampioenschappen voor volwassenen in november 
en de provinciale kampioenschappen voor jeugd en senioren in februari. De planning van deze tornooien gebeurt via de 
tornooiplanner van Virtual Reality. Wie hier al eens mee gewerkt heeft of denkt er snel mee weg te zijn, is ook meer dan 
welkom. Bij dergelijke evenementen komt veel voorbereidend werk kijken, maar ook op de tornooien zelf moeten we met 
een heel team de handen uit de mouwen steken.  Ook dan kunnen we nog hulp gebruiken. 

Wie meer wil dan alleen medewerker zijn, kan één van deze taken ook vorm geven als lid van de Raad van Bestuur. We 
kunnen immers altijd mensen gebruiken die de koers van de PBA mee willen uittekenen en strategisch willen denken.  

Hoe kan je je kandidaat stellen voor één of meerdere taken? Al wie zich geroepen voelt om onze bestuurders mee te 
ondersteunen in de commissies, mag zich zo snel mogelijk melden bij voorzitter Linda Schippers via 
linda.schippers@skynet.be. Zij geeft graag meer uitleg. En denk niet “Ik kan dat niet”, “Ik heb niet genoeg tijd” of “Ik ben te 
jong of te oud”. Met de juiste houding en wat inzet komt de rest wel vanzelf.  

 

Het PBA bestuur 
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