
Heb jij een voetbalhart? Heb je bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring? Heb je een afgeronde Hbo-
opleiding? En ben je daarnaast communicatief vaardig, doortastend, verbindend, besluitvaardig en een 
goed heb je een goed inlevingsvermogen? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
s.v. TEC is op zoek naar een voorzitter. De aankomende ALV op 23 maart 2018 moet een nieuwe 
voorzitter voor de club worden aangesteld. We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die 
samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities 
en de toekomst van onze vereniging. 
 
Taken:  

 Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven 

 Vertegenwoordigen vereniging bij gemeente-, bonds- en overige relevante bijeenkomsten 

 Voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen 

 Toezicht houden op taken bestuursleden 

 Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging, de voorschriften/licentie-eisen van de KNVB en andere reglementen en 
bepalingen van officiële instanties 

 Schrijft samen met input vanuit diverse commissies het jaaroverzicht van één voetbalseizoen 

 De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden 

 Naar buiten treden als officieel woordvoerder van de vereniging 

 Contactpersoon zijn naar gemeentelijke instanties 

 Het bezoeken van KNVB vergaderingen, evt. door derden 

 Het ervoor zorgdragen dat bij thuis(-en uit) wedstrijden het 1e elftal representatief wordt 
vertegenwoordigd namens het bestuur 

 Aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden conform bestuur schema 

 Zorgdragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws 
 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 16  tot 24 uur per week.  
 
Wie zoeken wij? 

 Je hebt bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring 

 Je hebt financiële kennis 

 Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding (eis van KNVB, licentie-eisen) 

 Je hebt een voetbalhart 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

 Je hebt het vermogen om mensen en partijen te verbinden en te delegeren 

 Je bent besluitvaardig en doortastend 

 Je beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers e.d.) 

 Je bent in staat om zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de 

vastgestelde beleidsvisie en HB-besluiten uit te dragen 

 Je hebt zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging 

 Je hebt overleg met de stichting omtrent beleidsvoering 

 Je dient een VOG-verklaring te kunnen afgeven 

 Woonachtig in Tiel en omstreken 
 
Informatie of interesse? 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de zittende (interim) voorzitter en secretaris, of stuur 

een email aan bestuursecretariaat@svtec.nl 


