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Functie:   Bestuurslid Accommodatiezaken   
 

Tijdbesteding:  gemiddeld 4 uur/week  
 

Vergoeding:  geen  
 

Werkplek:   Thuis en clubgebouw (overleg) 
 
Opleidingseis:  HBO denk en werkniveau  
 

 
Omschrijving:  
 
Als bestuurslid heb je het voorrecht om de gehele vereniging en haar betrokken en gedreven 

vrijwilligers te leren kennen. Mannen en vrouwen die met veel plezier op hun eigen wijze een 

steentje bijdragen aan onze mooie vereniging. Als bestuur kan je hen zo goed als mogelijk te 

faciliteren en dit enthousiasme te versterken.  

Hiernaast maak je kennis en bouw relaties op met de KNVB, de gemeente en andere 

verenigingen.  

Binnen het bestuur ben je verantwoordelijk voor de accommodatie. Een van de meest 

dankbare taken, want zichtbaar voor en gebruikt door iedereen. Hiervoor geef je o.a. sturing 

aan de bouwcommissie en onderhoudscommissie. Hier worden nieuwe uitbreiding- of 

verbouwplannen voorbereid en uitgewerkt waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.  

Als bestuurslid accommodatiezaken helpt het als je bouwkundig onderlegd bent, maar dat is 

geen vereiste. Je moet wel vertrouwelijk met discrete informatie om kunnen gaan.  

Het bestuur is een gemêleerd, deskundig en betrokken clubje leden met het voorrecht om na 

te denken over de toekomst van de vereniging.  

 
De hoofdtaken bestaan uit: 

➢ Lid bestuur RKDEO met de accommodatie als portefeuille;  
➢ Sturing geven aan diverse commissie waaronder: Bouwcommissie, 

Onderhoudscommissie 
➢ Contact met gemeente omtrent beheerszaken; 
➢ Deelnemen aan de bestuursvertegenwoordiging tijdens wedstrijden RKDEO1 

 
Toelichting: 

Als bestuurslid ben je eindverantwoordelijk voor de staat van het complex en leg je 

verantwoording af aan alle leden. Je bent aanspreekpunt voor externe partijen, maar ook 

onze leden.  
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Functionele relatie met: 

➢ Het bestuur; 
➢ Bouwcommissie; 
➢ Onderhoudscommissie; 
➢ Audio / visuele middelen; 
➢ Schoonmaakploeg; 
➢ E.a. 

 
 
Positie in de organisatie: 

Als bestuurslid sta je op de voorgrond van de organisatie. Je mag vereniging breed 

meedenken met alle initiatieven. Je geeft actief sturing aan de vereniging, maar je legt ook 

jaarlijks tijdens de ALV verantwoording af aan alle leden. 

 
Inlichtingen, vragen?  

Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk om een kennis te maken, neem dan geheel 

vrijblijvend contact op met Hans van Noppen 06 22935694 

 


