
 

 

                                           Urgente Vacatures Bestuur 
 
 
Door diverse omstandigheden bestaat het bestuur op dit moment nog maar uit 5 mensen. Naast een (bijna)  
full-time baan zetten zij zich met hart en ziel in voor de vereniging. Met het team worden de leeggevallen plaatsen 
binnen het bestuur zo goed mogelijk opgevangen. Daarnaast is een aantal bestuursleden ook nog eens als trainer 
actief. Door het gebrek aan trainers nemen zij ook nog eens meerdere uren per week waar als vaste invalkracht.  
 
U begrijpt dat dit geen gezonde situatie is; de work-load is simpelweg te hoog en soms ontbreekt simpelweg 
vakkennis. Om te voorkomen dat nog meer mensen uitvallen, is er dus zeer dringend versterking nodig binnen het 
bestuur. De voortgang van de vereniging en daarmee ook de lessen voor de leden is hiervan afhankelijk. Heeft u 
wekelijks wat tijd over, informeer dan naar de mogelijkheden. Denk niet direct, dat kan ik niet; je wordt 
opgevangen door een team vol kennis. 
 
 

Penningmeester 
Voor de uitvoering en controle op de financiële zaken van de vereniging zijn wij zeer dringend opzoek naar een 
nieuwe penningmeester met werkervaring in de financiële sector. Kennis van Exact (Online) is een pré. De 
penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging. Hij/zij wordt ondersteund door een 
team dat de contributie, ledenadministratie en uitbetaling van vergoedingen aan technische leiding verzorgt. 
Nauwkeurigheid en het hebben van een goede overview zijn van groot belang.   
 
 

Algemeen bestuurslid 
Daarnaast zoeken wij nog een aantal algemeen bestuursleden die met name de belangen van onze dans- en 
freerunningafdeling zouden willen behartigen. Het streven is om alle takken van de door de vereniging 
aangeboden sporten in het bestuur vertegenwoordigd te hebben. Maar ook als u gelieerd ben aan een andere tak 
van sport binnen de vereniging, kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Algemeen bestuursleden ondersteunen het 
dagelijks bestuur en denken mee hoe wij de vereniging in de brede zin van het woord naar een hoger plan kunnen 
helpen. Ervaring op het gebied van het aansturen en motiveren van mensen, het organiseren van activiteiten en 
het schrijven van nieuwsbrieven en promotieteksten op Social Media zijn zeer gewenst. 
 
 

Functievereisten 
• Ervaring in betreffende werksector en/of het aansturen van mensen 

• Betrokkenheid bij de vereniging 

• Afgifte Verklaring Omtrent Gedrag 

• Enthousiasme 

• Doorzettingsvermogen 

• Team player 
 
 

Wat bieden wij 
• Inwerkperiode/overdracht werkzaamheden 
• Een gezellig en enthousiast team van bestuursleden  
• Een bloeiende vereniging actief in diverse takken van de gym- en danssport 
• Eén uur per week een uur gratis sporten bij de vereniging 

 
 

Aanmelden  
Stuur een mailtje met jouw cv en een motivatiebrief naar: secretariaat@dos-alphen.nl  

 


