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De regiocoördinator (RC) is een vrijwilligersfunctie binnen de PCOB.
U werkt samen met lokale bestuursleden en vrijwilligers van afdelingen en de collegaregiocoördinatoren binnen de provincie.
Binnen het verenigingsbureau is de verenigingscoördinator (VC) uw vaste aanspreekpunt. In
collegiaal overleg worden met u afspraken gemaakt over de ondersteuning, uitvoering,
voortgang en resultaten van uw werkzaamheden.
De vrijwilligersfunctie is onderdeel van de uitvoeringsorganisatie van de PCOB. De
regiocoördinator kan niet gelijktijdig ook als vrijwilliger actief zijn binnen het bestuur van de
vereniging, zoals lid van de Ledenraad of het Landelijk bestuur van de PCOB.
Wat wordt van u verwacht
• u bent lid van de PCOB
• u vindt het leuk om met mensen te werken
• u heeft een talent voor organiseren
• u beschikt over doorzettingsvermogen
• u bent in staat om anderen in te schakelen bij de uitvoering van uw activiteiten
• u kunt goed met anderen samenwerken en weet mensen te motiveren
• u kunt goed luisteren, plannen, organiseren en anticiperen
• uw activiteiten vinden vooral plaats in de maanden sept. - dec. en jan. - mei.

Uw taken als regiocoördinator
• U bent het eerste aanspreekpunt voor de afdelingen in uw regio. Een regio bestaat
uit gemiddeld zes PCOB-afdelingen. U helpt deze afdelingen bij het opzetten van
hun jaarplannen, bij het werven van nieuwe (kader)leden en geeft ze gevraagd en
ongevraagd advies over hoe zij zich kunnen ontwikkelen als PCOB-afdeling.
•

U bent u op de hoogte van en houdt bij wat er speelt binnen de PCOB vereniging,
zodat u afdelingen kunt wijzen op mogelijkheden en activiteiten die vanuit het
verenigingsbureau worden gefaciliteerd/georganiseerd, waaronder ook de
netwerkgroepen.

•

In overleg met het verenigingsbureau en/of de PCOB afdelingen worden regiobijeenkomsten gehouden, waar ook de afdeling overstijgende activiteiten, die voor uw
regio van belang zijn, worden besproken.

•

Wensen en knelpunten die u bij de afdelingen signaleert/waarneemt bespreekt u met
de verenigingscoördinator van het verenigingsbureau en gezamenlijk wordt besloten
welke acties nodig zijn.

Verzekeringen en vergoedingen
Voor alle vrijwilligers binnen de PCOB is een (2e-lijns) WA-verzekering afgesloten.
Reiskosten die u maakt in het kader van uw vrijwilligersfunctie worden vergoed, volgens het
PCOB reiskosten reglement.
Naast het reiskosten reglement van de PCOB kent de PCOB ook een onkostenvergoeding
voor regiocoordinatoren.

