Bestuurslid Clubzaken.
Door de komende verhuizing verandert er een aantal zaken op bestuurlijk niveau. Nu zijn we, ook
bestuurlijk, nog druk met het op orde brengen en houden van de accommodatie en de velden.
In aanloop van deze verhuizing constateren we dat er behoefte is aan een bestuurslid die zich gaat
bezighouden met “Clubzaken”. Mede omdat het bestuurslid accommodatie in 2019 gaat stoppen.
De structuur van het huidige algemeen bestuur is als volgt.
- De 4 voorzitters van de sportbesturen
- Penningmeester
- Secretaris
- Bestuurslid Accommodatie, treedt in 2019 terug.
- Algemeen Voorzitter
Tijdsbesteding;
- Maandelijks komt het algemeen bestuur bij elkaar voor een overleg. Dit overleg start om
20.30 uur en het streven is om te stoppen om 22.00 uur.
- Het dagelijks besturen geschiedt momenteel door de penningmeester, secretaris en
voorzitter. Deze overleggen maandelijks 1 maal op maandag gedurende één uur. Het
bestuurslid Clubzaken wordt hier onderdeel van.
Het Bestuurslid Clubzaken kan in sterke mate zelf gaan invullen hoe en wat zij/hij wil gaan realiseren.
Dit is sterk afhankelijk van de wensen bij de sportafdelingen. Er is behoefte aan een bestuurslid dat
zich actief gaat bezighouden met het organiseren, ondersteunen en aansturen van commissies, die er
soms al zijn of opgestart moeten worden, op de volgende gebieden;
- Social media en PR
- Ledenwerving
- Vrijwilligerswerving
- Bestuurlijk contactpersoon tussen club en stichting
Daarnaast ben je als bestuurslid Clubzaken ook het aanspreekpunt voor de zaken die in het
clubgebouw spelen, zoals de horeca, planning en samenwerking met partners in ons gebouw. Het
algemeen bestuur is van mening dat in de toekomst het bovenstaande takenpakket wordt
opgesplitst. Als bestuurslid Clubzaken heb je zelf invloed op het moment dat deze zaken worden
opgesplitst
Wij zoeken iemand die het leuk vind de club verder te helpen op de bovenstaande onderwerpen.
Tijdsbesteding is uiteraard zelf in te vullen, maar wil je zaken voor elkaar krijgen dan schatten we in
dat je hier wekelijks ongeveer 3 uur mee bezig bent. Momenteel zijn er al groepjes mensen bezig dus
we zoeken vooral iemand die ze bij de onderwerpen verder gaat helpen.

