
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het Gilde Purmerend en Omstreken is een stichting waarbij vrijwilligers verschillende activiteiten 
organiseren voor inwoners van Purmerend en omgeving.  
Denk bijvoorbeeld aan de stadswandelingen in Purmerend. Een gids die bijna alles weet over 
Purmerend vertelt je alles over de ‘weetjes’ van de wandeling.  
Wil je meer weten over het internet, je laptop of tablet? Dan kun je met al je vragen terecht bij het 
Internetcafé. Je komt er altijd wijzer vandaan! 
Wil je de Nederlandse taal (beter) beheersen? Onze taalcoaches gaan je helpen! 
 
En dit is nog maar een deel van onze activiteiten. We doen nog veel meer! 
Kijk maar eens op onze website gildepurmerend.nl 
 

Voor ons bestuur zoeken wij per eind van dit jaar een webmaster/bestuurslid 

 
 
Onze webmaster  

- beheert de (structuur van de) website en zorgt dat deze beschikbaar/bereikbaar is. 
- zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is en voert de eindredactie van 

de teksten op de website 
- beoordeelt de inhoud die voor plaatsing op de website wordt aangeboden en overlegt met 

de voorzitter indien teksten worden aangeboden of geplaatst die niet door de beugel kunnen 
- ziet erop toe dat de website en alle andere interne/externe communicatie voldoet aan de 

huisstijl van de stichting 
- onderhoudt de contacten met hen die teksten voor de website aanleveren 
- heeft de eindredactie over de rubriek ‘Nieuws’ op de website en zorgt voor een regelmatige 

update van deze rubriek 
- beantwoordt de binnenkomende e-mail als het bericht gaat over waar jij wat van af weet. 

Algemene vragen stuur je door naar de secretaris 
- is ook bestuurslid en denkt dus mee over bestuurlijke beslissingen. Het bestuur vergadert 

10x per jaar. 
 
Wat zegt onze nieuwe webmaster als we iets vragen over … 
- omgaan met mensen, wie of wat ze ook zijn (binnen de mogelijkheden van het Gilde P en O). 
- kijken naar mogelijkheden, niet naar moeilijkheden. 
- zijn/haar nevenactiviteiten (werk/ander vrijwilligerswerk  

 
Wij hebben graag een gesprek met je, zodat wij jou -en jij ons- beter leren kennen.  
Geïnteresseerd? Mail naar secretaris@gildepurmerend.nl en wij bellen je terug! 

Gezocht: 
Webmaster/bestuurslid 
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