PERS- EN PROPAGANDACOMMISSIE

1.

Doel van dit document.

Dit document heeft tot doel het vastleggen van de doelstelling van de Pers- en Propaganda Commissie van de
Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” en het aangeven op welke wijze de doelstelling zal worden bereikt. Dit
document is bedoeld als handleiding. Afwijken hiervan is mogelijk, mits het bestuur heeft ingestemd met de
afwijkingen.
2.

Doelstelling Pers- en Propaganda Commissie.

Het doel van de commissie is het propageren en verspreiden van de vogelbescherminggedachte, zowel binnen
als buiten de vereniging.
3.

Afbakening activiteiten.

Welke werkzaamheden vallen onder de commissie:
•
Het presenteren van de vereniging op daarvoor geschikte gelegenheden.
•
Het samenstellen en drukklaar maken van het minimaal viermaal per jaar verschijnende verenigingsorgaan
en de tweemaal per jaar verschijnende Nieuwsbrief voor donateurs.
•
Het verzorgen van persberichten en het onderhouden van andere contacten met de media, desgewenst ook
voor andere werkgroepen en commissies.
•
Het verspreiden van de vogelbescherminggedachte door o.a. het organiseren van cursussen,
tentoonstellingen en foto-exposities, publieksexcursies, (dia)presentaties en lezingen, het geven van voorlichting
en het verkopen van diverse artikelen.
•
Het opstellen en presenteren van het jaarverslag, waarin o.a. de verrichte activiteiten en de behaalde
resultaten zijn opgenomen.
•
Het regelmatig leveren van kopij voor het verenigingsorgaan m.b.t. o.a. de commissieactiviteiten en
behaalde resultaten.
Welke werkzaamheden vallen niet onder de commissie:
•
Het verzendklaar maken en verspreiden van het verenigingsorgaan, het Jaarverslag en de Nieuwsbrief voor
donateurs geschiedt door een aparte werkgroep verspreiding verenigingsorgaan.
4.

Ontwikkelingen.

Er is geen uitbreiding van de genoemde activiteiten van de commissie te verwachten.
5.

Financiën.

De voor de commissieactiviteiten benodigde financiën worden door de vereniging gedragen, nadat de Algemene
Ledenvergadering heeft ingestemd met de geplande uitgaven (begroting). Afwijkingen en overschrijdingen van de
begroting behoeven vooraf de instemming van het bestuur.
6.

Informatie.

Jaarlijks wordt in januari van de commissie een jaarverslag en een begroting verwacht. In het jaarverslag dient te
worden opgenomen:
•
een opsomming van de activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar
•
de samenstelling van de werkgroep (of commissie), met vermelding van de relevante functies.
7.

Organisatie.

De commissie zal worden geleid door een werkgroepcoördinator. Hij/zij kan deel uitmaken van het bestuur en zal
in dat geval de commissie vertegenwoordigen in het bestuur.
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