VACATURE
In verband met het vertrek van de huidige voorzitter zoekt het Bestuur van de CG- en
Sportvereniging Kracht & Vlugheid met spoed een nieuwe

VOORZITTER V/M
Aanstelling: zo spoedig mogelijk, de officiële benoeming is gepland in maart 2019.
Taken
De Voorzitter is het gezicht van K&V naar de “buitenwereld”. Zij/hij vertegenwoordigt de vereniging
bij de Gemeente, de KNGU, het Rayon, de pers en collega-sportverenigingen.
Zij/hij geeft leiding aan het bestuur en is voorzitter van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Zij/hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de leiding en onderhoudt (met de andere
bestuursleden) contacten met de verschillende commissies en functionarissen.
Het Voorzitterschap kost gemiddeld een dagdeel per week (ca 200 uur per jaar).
De beoogde zittingstermijn is 5 jaar.
Profiel
De vrouw/man die wij zoeken
● bewaakt de grote lijnen, heeft een goed in- en overzicht van wat er binnen vereniging speelt;
● volgt de maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor K&V;
● heeft een grote betrokkenheid met de vereniging, kan goed luisteren en rekening houden met
de verschillende groepen binnen de vereniging;
● is in staat verder inhoud en richting te geven aan de ontwikkeling van K&V.
NB Kennis van de turn/gymnastiekwereld is niet noodzakelijk (maar mag natuurlijk wel!)
Wat heeft K&V te bieden?
Het bestuurslidmaatschap van K&V is een onbezoldigde functie. Werkelijk gemaakt onkosten worden
voor 100% vergoed.
Kandidaten die zich vertwijfeld afvragen waarom ze dit in hemelsnaam zouden doen, willen wij graag
het volgende in overweging geven: het zwaartepunt van de bestuurlijke activiteiten ligt bij de
toekomst: onze jeugdleden. Onze taak is primair het zorgen voor een verenigingsstructuur waarin het
voor de jeugdleden goed en veilig sporten is.
Dat is verantwoordelijk, belangrijk en vooral ook hartstikke leuk en dankbaar werk!!!
Graag uw sollicitatie naar: secretariaat@krachtenvlugheid.nl
Voor nadere informatie kunt u bellen met Joop de Boer(secretaris): 0614287752 of de demissionaire
voorzitter, Albert Oosterbroek: 0623903393.

PS
Het bestuur is ook op zoek naar opleidings-kandidaten die op termijn het werk van de huidige
bestuursleden kunnen overnemen. Het betreft hier met name de functies van penningmeester,
secretaris en ledenadministrateur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gebruikt:
Opgave Albert taken/tijdsbeslag (bewerkt door JdB)
uur
Extern:
Gezicht naar buiten zoals: KNGU, Rayon, Gemeente Zaanstad etc.
Externe bijeenkomsten bijwonen bv:
Gemeente (2 maal per jaar), Vergadering Rayon Zaanstreek/Waterland (2 maal per jaar)
K&V vertegenwoordigen bij recepties en begrafenissen.
Aanspreekpunt bij problemen voor leiding .
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Intern:
Leiden bestuursvergaderingen (10 maal per jaar)
35 uur
Voorzitten Jaarvergadering
4 uur
Leiden vergaderingen met commissies
8 uur
Leiden vergaderingen met leiding
4 uur
Contacten onderhouden met commissies en leiding ??
Bezoeken van lessen (incidenteel)
??
Klankbord bestuursleden
??
“Controleren” afspraken met derden
??
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gemiddeld 1 dagdeel (4 uur per week)

