
 
 
 

 

 
 
 
 
Jaargang  16                               Uitgave  4                     november 2014 
 
In dit nummer informatie over: 
 

• Nieuwe website SportVacNoord 

• Vacature bestuurslid STK Drenthe      

• Collectieve verzekeringen  e-mail : post@stk-drenthe.nl 
• Bonus     internet:  www.stk-drenthe.nl 
• Aanleveren mutaties 2014  telefoon:   0593-540093 

 
 
Nieuwe website SportVacNoord 

 
In oktober is de vernieuwde website 
van SportVacNoord (de site voor vraag 
en aanbod van sportvacatures) online 
gegaan. 
 
 www.sportvacnoord.nl 
 
De website is op initiatief van STK 
Drenthe, Arbeidsloket Groningen en 
Sportwerkgever Fryslan in een geheel 
nieuw jasje gestoken heeft ook meer 
functionaliteiten. 
 
Sportleiders en trainers kunnen hun 
beschikbaarheid aangeven en 
verenigingen en sportorganisaties 
kunnen hun vraag naar 
sportpersoneel vermelden. Het is voor 
beide partijen geheel kosteloos alleen 
dient men zich wel te registreren. 

 
  

Vacature bestuurslid STK 
Drenthe 

 
Na meer dan 20 jaar 
bestuurslidmaatschap hebben wij 
afscheid genomen van onze voorzitter 
Wim Poll en algemeen bestuurslid 
Henk Coenraadts. 
 
De heer Jannes Pit is toegetreden tot 
ons bestuur, maar we zoeken nog een 
bestuurslid waarvoor de volgende 
profielschets is gemaakt: 

- kennis en ervaring op het terrein 
van personeel en organisatie; 

- interesse in zaken die met 
communicatie, PR en marketing te 
maken hebben; 

- vanwege de huidige samenstelling 
van het bestuur geniet uitbreiding 
met een vrouwelijk bestuurslid de 
voorkeur; 

- ook in relatie met de huidige 
bestuurssamenstelling zou een 
leeftijd jonger dan 50 jaar prima 
passen; 

- natuurlijk is interesse in en 
affiniteit met de plaatselijke en/of 
regionale sportbeoefening een pre.    

 
Wat bieden we ? 
STK beschikt over een prima 
functionerend medewerkersapparaat 
(3 parttimers) en beschikt verder over 
een goede huisvesting in Beilen. Het 
bestuur betreft een leuk team van (nu 
nog 5) enthousiaste mensen die 
allemaal wel een achtergrond in de 
sport kennen. De bestuursfunctie 
biedt goede mogelijkheden om zich 
als persoon (verder) te ontwikkelen en 
waardevolle levenservaring op te 
doen. Ter bestrijding van onkosten is 
een vrijwilligersvergoeding beschik-
baar. Het bestuur vergadert als regel 
eens per maand op donderdag, 
tussen 16.30 en 19.30 uur. Een 
bestuurslid wordt steeds voor een 
periode van 4 jaar benoemd.  
 
Interesse of informatie: neem contact 
op met ons bureau. 

INFORMATIEBLAD 



Collectieve verzekeringen 

 
Wilt u weten of onze collectieve 
(zorg)verzekeringen van Zilveren Kruis 
of Univé wat voor u zijn. Kijk dan op 
onze website onder het kopje 
ACTUEEL. Daar staan de 
internetcodes vermeld van de 
collectiviteiten bij Univé en Zilveren 
kruis. 
 
Iedereen in Nederland moet verplicht 
een zorgverzekering afsluiten. Een 
keer per jaar, op 1 januari, mag je 
wisselen van zorgverzekering. 
Je kunt dan een nieuwe zorgver-
zekering afsluiten. Dat kan alleen als 
je je oude zorgverzekering zelf voor 1 
januari hebt opgezegd. 

 
  
 

Bonus 

 
Wij bedienen nog lang niet alle 
sportverenigingen in Drenthe en 
daarom hebben wij een paar jaar 
terug een promotieactie bedacht. 
In onze bestuursvergadering van 30 
oktober is besloten deze promotieactie 
opnieuw leven in te blazen. 
 
Wanneer een vereniging of sportleider 
een nieuwe vereniging aanbrengt bij 
ons (die ook daadwerkelijk gebruik 
gaat maken van onze diensten), kan 
een bedrag van € 100 worden 
verdiend door de tipgever. 

  

 
 
Kent u een vereniging waarvan u weet 
dat zij gebaat zijn bij de 
dienstverlening van STK, gooit u dan 
daar een balletje op, geef uw 
tevredenheid over STK aan en zorg 
ervoor dat ze contact opnemen met 
ons (met vermelding van uw naam of 
vereniging).  
 
 

Aanleveren mutaties 2014 

 
De deadline voor het aanleveren van 
mutaties over 2014 is  
 

8 december a.s. 
 
Houd er rekening mee dat de post op 
maandag niet bezorgd, dus stuur uw 
zaken uiterlijk vrijdag 5 december 
vóór 17.00 uur op de post. 
 
Beter is wellicht om ook per e-mail 
één en ander door te geven 
(bijvoorbeeld middels een scan van 
een contract). 
 
Mutaties die niet voor die tijd binnen 
zijn kunnen we pas weer meenemen 
in januari en zullen in de 
loonverwerking van 2015 komen 
hetgeen niet altijd wenselijk is voor 
uitkeringen, jaaropgaves etc. 
 
In verband met de feestdagen zullen 
wij proberen de facturen tijdig te 
versturen en zo ook de loonstroken. 
 
Voor verenigingen geldt dat de 
factuurbedragen in principe op de 19e 
december zullen worden 
geïncasseerd. 
Zorg a.u.b. voor voldoende saldo 
zodat er geen storno’s plaatsvinden ! 
 
Voor de sportleiders en trainers geldt 
dat zij hun loon in principe op de 23e 
december gestort zullen krijgen (in 
plaats van de 25e van de maand). 
 
 
Het bureau van STK is gesloten van 
woensdag 24 december t/m 2 januari 
2015. 
 
Ziek- en hersteld meldingen in deze 
periode graag melden via ons e-

mailadres: post@stk-drenthe.nl 

 


