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Voorzitter Entertainment Commissie 
Inhoud van de functie 
Samen met de Entertainment Commissie (Entcie)-leden verantwoordelijk dat zich gedurende de 

VakantieSpelweek een interactief, leuk en spannend verhaal ontspint, met een ontknoping op de 

vrijdag. Dit verhaal wordt ondersteund door levende personages, opdrachten, internetfilmpjes en 

een VakantieSpellied. Tevens een actieve/sturende rol spelen in het organiseren van het 

entertainment tijdens de Sinterklaasintocht. Actief zijn binnen stichting Vakantiespel om waar nodig 

andere commissies te ondersteunen. De voorzitter maakt deel uit van het bestuur van de stichting. 

Taakomschrijving 

• (Mee)beslissen en adviseren vanuit zijn/haar aandachtsgebied over:  
o De hierboven genoemde Entertainment-taken 
o Het VakantieSpelthema 

• Leidinggeven aan de Entertainment Commissieleden die gedurende het jaar actief zijn 

Verantwoordelijkheden 

• Zorgt voor een uitgebalanceerde commissiesamenstelling waarin de benodigde disciplines zijn 
vertegenwoordigd 

• Initieert de maandelijkse Entertainment-vergaderingen 

• Leidt de vergadering van de Entertainment Commissie 

• Bewaakt de actiepunten van de Entertainment Commissie 

• Rapporteert in het bestuur over de voortgang van de commissie 

• Waarborgt de doelstelling die aan de Entertainment is meegegeven, namelijk als Entertainment-
voorzitter ben je tijdens het VakantieSpel (eind)verantwoordelijk voor:  

o Coördinatie van het Rode Draad verhaal tijdens de week  
o Coördinatie van eventuele extra zaken zoals een nieuwsbrief of opdrachtenboekjes 
o Coördinatie van de vrijdagavond (eigen show of gehuurd) 
o Coördinatie van de filmvertoning voor de jongste deelnemers 

Competenties 

• Leidinggevende ervaring is een pré 

• Sterk in plannen en organiseren (duidelijk prioriteiten kunnen stellen) 

• Teamspeler en motivator 

• Proactieve werkhouding 

• Flexibel in tijdbesteding 

• Goed kunnen omgaan met druk 

• Inventief in het vinden van oplossingen 

• Zorgvuldig en accuraat 

Duur van de functie/tijdsbesteding 

Je moet de intentie hebben de functie minimaal drie jaar te willen vervullen. 
Gedurende het jaar woont de voorzitter Entertainment Commissie 1x per maand de 
bestuursvergaderingen bij en organiseert 1x per maand een Entertainment-vergadering. Buiten de 
vergaderingen om is de voorzitter vooral bezig met het coördineren van de diverse disciplines binnen 
de commissie.  
De tijdsbesteding is gemiddeld over het gehele jaar    


