ADVERTENTIE BESTUURSLEDEN RKSV NUENEN

RKSV Nuenen is op zoek, ter vervanging van twee ad interim bestuursleden, naar nieuwe,
enthousiaste mensen.
De belangrijkste taak van het bestuur is te zorgen dat de vereniging goed functioneert en de
leden en vrijwilligers verbindt. Het bestuur ongeveer vergadert 1 keer per maand en bestaat
5 leden, waarvan dus 2 vacant.
Bent je op zoek naar:
Een nieuwe uitdaging?
Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
Bent u ondernemend, creatief, nauwkeurig, zakelijk, gestructureerd, innovatief;
Affiniteit met voetbal en het verenigingsleven;
Bij voorkeur een HBO-werk en/of denkniveau;
Communicatief vaardig, houdt van mensen te verbinden.

-

Dan is deze bestuursfunctie echt voor jou!
Taken en werkzaamheden
Je bent bestuurslid in een vijfkoppig bestuur;
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van Algemene Zaken, waaronder, de
kantine, het beheer, het winkeltje, de vrijwilligers en communicatie. Ook ben je de
contactpersoon voor: de Stichting Vrienden van RKSV Nuenen, BOSN, gemeente ed.
Op dit moment zijn de taken in het huidige bestuur verdeeld, waarbij de voorzitter ook
deeltaken waarneemt die vallen onder Algemene zaken.
Je neemt als bestuurslid deel in (voornoemde) commissie om een goede verbinding
met het bestuur te behouden;
Je bent bij toerbeurten aanwezig bij wedstrijden van N1.

-

-

Overige opmerkingen
-

De uitvoering van deze bestuursfunctie kost ongeveer 5-10 uur per week.
De officiële ambtstermijn van een bestuurslid is 2 jaar, maar voor de continuïteit wil
het bestuur streven naar een stabiele samenstelling van 3-4 jaar.
Er wordt geen vergoeding betaalt, maar tijdens vergaderingen en bijeenkomsten kan
gratis gebruik gemaakt worden van koffie en consumptie.
Je krijgt stemrecht binnen het bestuur en ALV.
En je ontvangt enorme waardering.

Je kunt je sollicitatie schriftelijk (Postbus 199, 5770 AD Nuenen) of per mail
(secretaris@rksvnuenen.nl ) richten aan de secretaris van RKSV Nuenen, Peter van Hout,
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ai bestuurslid Leslie de
Hondt-Buijs, leslie1@hetnet.nl.

