VACATURE
Algemeen bestuurslid
Handbalvereniging Kwiek Hoogeveen is op zoek naar een enthousiaste Algemeen bestuurslid die ons
bestuur wil komen versterken! Het betreft een positie van minimaal één jaar met ingang van het
nieuwe seizoen voor circa 1-2 uur per week.

Wie zijn wij?
Handbalvereniging Kwiek is een middelgrote vereniging in Hoogeveen met 9 teams, variërend van
jeugd tot volwassenen, die uitkomen in verschillende districten en klassen in Nederland. De
vereniging is actief in meerdere sporthallen in Hoogeveen en Hollandscheveld: de Valkenlaan, Het
Activum en De Marke.

Wat ga je doen?
Als Algemeen bestuurslid van Handbalvereniging Kwiek bekleed je een allround functie binnen het
bestuur. Je voert taken uit die ad-hoc voorkomen, ondersteunt de overige bestuursleden en je richt
je op projecten. Je taken zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•

Deelname aan de maandelijkse bestuursvergadering (fysiek/online);
Meedenken over de strategie en de taken van de vereniging (dagelijks bestuur);
Mede-beheer van het mailaccount van de Algemeen bestuursleden;
Het uitvoeren van ad-hoc taken;
Het verder uitwerken van het sponsorbeleid;
Het ondersteunen van de overige bestuursleden.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden je inspirerend vrijwilligerswerk binnen een enthousiast bestuur van de leukste
handbalvereniging in Hoogeveen! Daarnaast is het een interessante aanvulling op je curriculum vitae
en een dankbare vrijwilligersfunctie.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau;
Affiniteit met de doelgroep en uiteraard de vereniging;
Teamworker in het bestuur, zelfstandig in de eigen taken;
Goede communicatieve en sociale vaardigheden, gevoel voor humor;
Betrouwbaar, nauwkeurig en beslisvaardig;
Relevante contacten en een relevant netwerk zijn een pré.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd? Dan komen de huidige Algemeen bestuursleden Ellen Bakker,
Margrit Ensing-Koobs en Anouk Stoffers graag met je in contact! Wil je meer weten
over de vereniging? Het bestuur vertelt je er graag meer over! Je kunt het bestuur
bereiken via de contactgegevens op onze website: www.handbalverenigingkwiek.nl
Let op! Het gaat om een vrijwillige functie in het bestuur.

