Vrijwilliger bij ParkstadVeendam.nl
De stichting V.I.P. (Veendammer Internet Persbureau) heeft tot doel om de actualiteit in en om
Veendam op een laagdrempelige manier bij de mensen te brengen. Zij doet dit al 15 jaar via
het internet middels de volgende kanalen:





De eigen website www.parkstadveendam.nl
De facebookpagina ParkstadVeendam.nl
Het youtubekanaal ParkstadVeendam
Via Twitter @parkstadveendam

Ook bied de stichting via deze media de mogelijkheid aan
organisaties in maar ook buiten Veendam om hun activiteiten aan
te kondigen.
Waar mogelijk wil de stichting samen werken met andere lokale media om elkaar te versterken.

Wat doen wij?
Kort gezegd, wij brengen Veendam in beeld. Van autobrand tot
zomermarkt maken wij verslag op internet. Dit doen wij middels foto’s,
(live) video, audio en tekst.
Als er wat te doen is in maar ook om Veendam dan proberen wij u
daarvan te berichten.
Wij zijn constant bezig om te innoveren. Trends en technieken op het
internet ontwikkelen zich razendsnel en wij proberen deze te volgen
om u het nieuws te brengen.

Wilt u ons helpen?

STICHTING VIP
Telefoon: 06-42239988
E-mail: info@parkstadveendam.nl

Wat zoeken wij?
Om ParkstadVeendam.nl draaiende te houden is de stichting
V.I.P. op zoek naar vrijwilligers.
Wij zoeken mensen voor de volgende functies:



Verslaggever/Fotograaf - Vind je het leuk om foto’s te maken of vind je het leuk om een
verslag te schrijven van activiteiten in maar ook buiten Veendam? Of misschien wil je een
column schrijven. Wij bieden je het platform om je werken te publiceren.



Politiek verslaggever - Je vind de lokale politiek interessant en bezoekt regelmatig een
raadsvergadering? Vertel onze bezoekers op de website op een begrijpelijke en politiek
neutrale manier wat er speelt in de gemeenteraad.



Interviewer - Je bent niet bang voor een microfoon en je durft vragen te stellen voor de
camera? Kom dan ons videoteam versterken.



Cameravrouw/man - Doe iets anders met die videocamera dan alleen de vakantie filmen!
Maak opnames van activiteiten in bv. je wijk of maak beelden voor onze livestream
uitzendingen. Wil je leren je beelden zelf te monteren? Ook daarmee kunnen we je helpen.



Webdeveloper - Voor het onderhoud en verbeteren van onze
website kunnen wij altijd hulp gebruiken. Heb je ervaring met
web cms systemen en web programmeertalen, kom ons helpen.

He, ik mis … op ParkstadVeendam!
Dat kan, wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en indien deze
uitvoerbaar zijn, en passen bij de doelstellingen van de stichting V.I.P.,
dan helpen we je graag om deze op te nemen in de website.

Ja, het lijkt me leuk om te helpen!
Dan gaan wij graag het gesprek met je aan hoe je ons team kunt versterken. Stuur een mailtje naar
info@parkstadveendam.nl en wij nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek.
We hopen snel van je te horen!
Team ParkstadVeendam.nl/V.I.P.

