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Vacature Bestuurslid Algemene Zaken 

Wij zijn op zoek naar een medewerker algemene zaken met verantwoordelijkheidsgevoel die het leuk vindt 

proactief onze club zo goed mogelijk te laten draaien. Je draagt de zorg voor de verlichting en veiligheid, 

sleuteluitgifte en beheer, zetten van lijnen en beheer, beveiliging en alarm, EHBO en voorlichting, 

parkeerplaatsen en toegang, tribune, kleedkamergebruik, materiaalbeheer, boarding en sponsorborden. 

Wat houdt de functie in? 

Zorg dragen voor een optimaal beheer van de velden en het overige terrein en het clubgebouw op het 

sportcomplex. 

EHBO / Voorlichting 

 Zorg dragen voor de aanwezigheid, op herkenbare en bekende plaatsen, van de noodzakelijke materialen 
 Beheren van de materialen voor de medische verzorging en begeleiding 
 Deskundigheidsbevordering t.a.v. EHBO en reanimatie 
 Verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften op dit gebied 

 

Materiaalbeheer en kleedkamergebruik 

 Het op verantwoorde wijze beheren van de training- en spelmaterialen en zo nodig zorg dragen voor 
vervanging of aanvulling 

 Indelen en beheren van de kleedkamers en het melden van de noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden 

 Het verzorgen van de begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijden 
 

Verlichting en veiligheid 

 Het op verantwoorde wijze beheren van de verlichting en repareren ervan 
 Indelen en beheren van de kleedkamers en het melden van de noodzakelijke 

onderhoudswerkzaamheden 
 Het verzorgen van de begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijden 

 

Onderhoud terrein 

 Zorg dragen voor het speelklaar maken en houden van voetbal- en trainingsvelden 

 Onderhoud van de velden. Lijnen kalken e.d. en het beheer ervan 

 Onderhoud van het omliggende terrein. Dit betreft o.a. het snoeien van de struiken, het legen van 
afvalbakken, e.d.  

 

Beveiliging en sleutelbeheer 

 Zorg dragen voor de beveiliging op het terrein en het beheer ervan 
 1

ste
 aanspreekpunt bij calamiteiten op het terrein 

 1
ste

 aanspreekpunt alarmcentrale 
 Beheerder en uitvoerder sleutelplan 

 

Onderhoud gebouwen 

 Het coördineren van reparaties van versleten en of kapotte onderdelen in of aan het clubgebouw 
en/of de kleedkamers. Dit kan zijn het vervangen van kapotte lampen, repareren van sloten of het 
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ontstoppen van wc’s. En het in de gaten houden en indien nodig vervangen van de batterijen in de 
defibrillator.  

 

Parkeerplaatsen en toegang 

 Zorgdragen voor het parkeerbeleid en toegangsbeleid volgens de licentie-eisen 

Tribune / Sponsorborden  

 Coördineren en het toegankelijk houden van de tribune, eventueel uitvoeren van reparaties 
 Plaatsen en onderhouden sponsorborden 

 

Clubgebouw 

 Zorgdragen en navolgen van een meerjaren onderhoudsplan 
 Er op toezien dat de hygiënecode in acht wordt genomen 

 
Wie ben je? 

 Je hebt kennis van meerjarenonderhoudsplannen 
 Je bent een verbinder en kunt goed contacten leggen en onderhouden met de Gemeente 
 Je hebt een hands-on mentaliteit 
 Je hebt technische kennis en inzicht 
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 

 

 

 


