Vlaardingen Captains is op zoek naar een nieuwe Voorzitter!
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
Voorzitter die zich bij uitstek kan vinden in deze vorm van verenigingsleven en zich hiervoor
in wil zetten.

Functie Voorzitter
De vereniging is op zoek naar een enthousiast persoon die bij voorkeur beschikt over de
nodige leidinggevende ervaring. Jij beschikt verder over goede communicatieve- en sociale
vaardigheden. Belangrijk hierbij is ook dat je oog hebt voor de menselijke kant van de
sportende leden van de vereniging. Makkelijk persoonlijk contact leggen en ervoor zorgen
dat je goed weet wat er speelt binnen de club zijn eigenschappen die je veel brengen. Kennis
van basketbal is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. Verder ben je in staat om visie
om te zetten in concrete (toekomst)plannen voor de vereniging. 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.
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Je stelt samen met de andere bestuursleden het beleid op en voert dit uit
Je vertegenwoordigt de vereniging naar buiten
Je zit bestuurs- en ledenvergadering(en) voor
Je coördineert de verschillende bestuurstaken
Je houdt toezicht op en informeert naar bestuurstaken
Je onderhoudt contacten met gemeente en andere verenigingen
Je houdt toezicht en neemt verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van
statuten, huishoudelijk reglement en aangegane en te sluiten contracten
Je volgt ontwikkelingen in de samenleving en stemt deze zo nodig af op de
organisatie van de vereniging
Je lost samen met het bestuur problemen op, zowel binnen de vereniging als naar
buiten toe

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

