Vlaardingen Captains is op zoek naar een nieuw Algemeen
Bestuurslid!
Vlaardingen Captains is dé basketbal vereniging van de gemeente Vlaardingen. Het bestuur
van Vlaardingen Captains is verantwoordelijk voor de oprichting en ontwikkeling van de
vereniging. Deze vereniging richt zich op de jeugd van Vlaardingen. We zijn een vereniging
met een cultuur die bijdraagt aan de individuele ontwikkeling binnen een veilig sportklimaat.
De verenigingscultuur van de Captains bestaat uit een open en stimulerende
verstandhouding tussen de leden. Elk lid moet zichzelf kunnen zijn. Door elkaars verschillen
te accepteren en elkaars talenten te waarderen worden teams gebouwd. Wij zoeken een
Algemeen Bestuurslid die zich bij uitstek kan vinden in deze vorm van verenigingsleven en
zich hiervoor in wil zetten.

Functie Algemeen Bestuurslid
De functie van Algemeen Bestuurslid is heel afwisselend en de functie kun je zelf sturing
geven. Als je ideeën hebt over hoe jij de vereniging zou kunnen ondersteunen, maar geen
specifieke rol als voorzitter, penningmeester of secretariaat op je wil nemen dan past de
functie van algemeen bestuurslid helemaal bij jou. Tot slot draag jij Vlaardingen Captains
natuurlijk een warm hart toe en vind je het leuk om onze club van dienst te zijn. Om je op
weg te helpen zetten we op een rijtje wat er zoal op je bord komt te liggen.
•
•
•
•

Je maakt deel uit van het bestuur en is daarmee medeverantwoordelijk voor het
vaststellen en uitvoeren van het beleid van de vereniging.
Je bent aanwezig bij bestuursvergaderingen.
Je neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied
van bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.
Je assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in (een deel van) diens
taken

Interesse? Stuur snel een bericht met je motivatie en/of vragen naar:
Josha Riemens via info@vlaardingencaptains.nl

