Ben jij die ondernemende en enthousiaste bestuurder die fan is van
korfbal?
Korfbalbalvereniging SVO zoekt voor haar groeiende, ambitieuze club:
❖
❖
❖
❖

een voorzitter,
een secretaris
een wedstrijdsecretaris
een algemeen bestuurslid

Wie zijn wij?
SVO-korfbal heeft ongeveer 115 spelende leden in verschillende senioren- en jeugdteams.
Hiermee is onze vereniging een van de grootste in de regio. Bij ons staat plezier in het
korfbal hoog in het vaandel en gaan we voor mooie, sportieve prestaties.
Bij ons kan jong en oud korfballen, maar bijzondere aandacht wordt besteed aan de jeugd.
Naast de trainingen en wedstrijden worden er voor deze groep diverse nevenactiviteiten
georganiseerd. Ouders van jeugdleden en seniorenspeelsters worden actief betrokken bij het
reilen en zeilen van onze vereniging. Daarnaast heeft SVO een ervaren trainer aangetrokken
die met een technisch beleidsplan de senioren tegemoet komt in hun ambitie een hoger
niveau te gaan spelen met het kampioenschap als doel.
SVO heeft een betrokken clubcultuur waar vrijwilligers allemaal op hun eigen wijze hun
talenten, tijd en energie inzetten. Dankzij de enorme inzet van deze vrijwilligers is het
mogelijk in een gemoedelijke sfeer de vereniging te laten functioneren. SVO korfbal heeft
haar thuisbasis op sportcomplex De Kempkes aan Rietlanden 3 te Ooij.

Pas je bij onze ontwikkeling en wil je een persoonlijke bijdrage
leveren door één van deze drie functies in te vullen?
Wij zoeken diegene met een hart voor de korfbalsport die een (bestuurlijke) functie ambieert
waar verbinding centraal staat.
•
•
•

Iemand die affiniteit heeft met ondernemen en over bestuurlijke of organisatorische
kwaliteiten beschikt.
Iemand die zich kan vinden in de waarden van de vereniging
Iemand die de nieuwe beleidslijn verder voortzet en uitbouwt samen met het bestuur,
trainers en vrijwilligers.

Vacature voorzitter
•
•
•
•

Als voorzitter geef je leiding aan de maandelijkse bestuursvergadering.
Je vertegenwoordigt de vereniging zowel intern als extern, naar onze leden toe en
naar de externe partijen waar wij mee samenwerken (gemeente, korfbalbond,
sportverenigingen, Stichting de Kempkes) en behartigt onze belangen.
Je bent in staat de wederzijdse belangen van eenieder bespreekbaar te maken en
daarin een gezamenlijk gedragen besluit te formuleren.
Je bent als voorzitter het visitekaartje van onze club bent. Dat betekent dat je
zichtbaar en aanspreekbaar bent op momenten die er voor de vereniging toe doen.

Vacature secretaris
•
•
•

Je verzorgt de notulen tijdens een vergadering, je bereidt deze voor en zorgt voor de
opvolging van de acties. Hieronder valt ook het verzorgen van uitnodiging en agenda
van de Algemene Ledenvergadering.
Je verzorgt de ledenadministratie en de correspondentie van/naar leden en externen
Je bent contactpersoon voor de vereniging en het bestuur en waakt over de geldende
wet- en regelgeving.

Vacature wedstrijdsecretaris
•
•
•
•

Je verzorgt samen met onze coördinator wedstrijdzaken de planning van
thuiswedstrijden voorafgaand aan de 3 competities (veld najaar, zaal en veld
voorjaar).
Je onderhoudt contact met de KNKV, scheidsrechterscommissie, JTC en
kantinebeheer omtrent de wedstrijden.
Je bent contactpersoon voor andere verenigingen omtrent wedstrijdwijzigingen. Dit
betekent dat je op zaterdagochtend standby moet kunnen zijn en overleg hebt binnen
en buiten de club.
Je hebt ook regelmatig contact met het bestuur, je maakt als wedstrijdsecretaris geen
onderdeel uit van het bestuur.

Vacature algemeen bestuurslid
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor een vrijwilligersgroep. Deze wordt in overleg aan je
toegewezen.
Je bent het aanspreekpunt van deze commissie en deelt dit met het bestuur.
Je hebt inzicht in wat er binnen de vereniging aan de orde is.
Je vervult algemene taken die zich in het bestuur voordoen.

Wat bieden wij?
•
•
•

Een uitdagende rol in een groeiende vereniging.
De mogelijkheid tot zelfontplooiing en het verrijken van je persoonlijke CV.
Werken in een leuk en enthousiast team.

Interesse gewekt?
Neem dan vrijblijvend contact op met Monique Koks of Stephanie Wolf

