
                                          
 

 
De Dienst Ondersteuning Informatievoorziening zorgt onder meer dat de 

website nvbs.com up-to-date blijft, verzorgt de vormgeving van de 
nieuwsbrief NVBS Actueel en is de steun en toeverlaat voor de NVBS als 

het om computer- en softwarezaken gaat. Ter vervanging van een van 
onze vrijwilligers zoeken we:  
 

een enthousiaste webredacteur (vrijwilliger) die graag 
als eerste op de hoogte is van de verenigingsactiviteiten 

 

en die iets heeft met computers, railvervoer en taal. 
 

De taken/werkzaamheden 

  

• Je krijgt de informatie van alle afdelingen van de NVBS binnen en kijkt die na 

optaalfouten. 

• Vervolgens plaats je die informatie op de website. 

• Zo nodig treed je in overleg met de afdeling over die informatie.  

• In veel gevallen plaats je ook foto’s en andere illustraties. 

 

Onze wensen 

• Je hebt basiskennis van HTML en kent de meest voorkomende tags. 

• Je hebt een redelijk tot goed taalgevoel en weet ook de weg naar het Groene boekje. 

• Je hebt ook basiskennis op softwaregebied. Zo kun je kopiëren en plakken en 

uploaden. Ter toelichting: het systeem werkt nog met een custom (op maat 

gemaakt) Content Management Systeem. In de loop van 2017 en 2018 worden er 

grote wijzigingen doorgevoerd op deze website en zal er met een ander systeem 

gewerkt worden. Het grote voordeel: je krijgt op kosten van de NVBS een opleiding 

of cursus. 

• Je hebt een redelijk snelle computer. 

• Je bent lid van de NVBS of bereid dat te worden. 

 

Tijdsbeslag 

Aan het einde van een jaar en na de zomer komen de afdelingen met hun jaarlijkse of 

half jaarlijkse programma’s. Dan is het even druk. Daarna is het tijdsbeslag gemiddeld 

tussen een halfuur en een uur per week. 

 

De voordelen 

De Dienst Ondersteuning Informatievoorziening (DOI) is een gezellige club van 

railliefhebbers die allemaal wat met computers en/of software hebben. Er vinden 

regelmatig overleggen plaats en daarnaast organiseert de DOI één keer per jaar een rail 

gerelateerd uitje, gratis voor alle DOI-medewerkers. 

Meestal werk je vanuit huis, maar wanneer je moet reizen worden de kosten vergoed. 

Zie ook: http://www.nvbs.com/toon.php?pag=Bstm_Bestuursmededel 

 

Meer weten? 

Interesse of heb je een vraag? Bel dan snel met Marius Hekker, bestuurslid van de DOI: 

tel. 0475-350407. E-mailen kan ook: m.hekker@gmail.com  

http://www.nvbs.com/toon.php?pag=Bstm_Bestuursmededel
mailto:m.hekker@gmail.com?subject=Vacature%20Webredacteur

