Vacature Voorzitter BAV
Ben jij een bevlogen BAV-lid met bestuurlijke kwaliteiten, kan je goed communiceren en heb je een
paar uur per week beschikbaar voor de club? Dan ben jij wellicht onze nieuwe voorzitter.
Als voorzitter ben je het boegbeeld van de vereniging. Je bent een netwerker pur sang en weet de
belangen van de BAV goed te representeren, zowel in- als extern. Je bent onze gesprekspartner voor
stakeholders als de Atletiekunie, de diverse verenigingen in de regio en de gemeente. Met jouw
creatieve en innoverende persoonlijkheid weet je binnen de vereniging draagvlak te creëren voor de
diverse plannen, waarbij je het doorzetten van vernieuwende ideeën niet schroomt. Je bent een
verbinder die het belang van de leden en de vereniging altijd centraal stelt.
Hoofdtaken
•
•
•
•
•

Het opstellen en uitvoeren van het sportief en financieel beleid, tezamen met je
medebestuursleden
Het onderhouden van externe contacten
Het voorzitten van de Algemene Ledenvergadering (2 x per jaar)
Het voorzitten van de bestuursvergaderingen (10 x per jaar)
Representatie van de vereniging bij diverse overleggen/activiteiten zoals het regionaal
voorzittersoverleg van de Atletiekunie (2 x per jaar)

Profiel
Voor de functie van voorzitter zoeken wij een een clubgenoot met de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterke affiniteit met de atletieksport;
Begrip van/affiniteit met vrijwilligersorganisaties;
Zakelijk en commercieel gevoel, in staat om de club ‘te verkopen’;
Financieel inzicht;
Besef van/visie op maatschappelijke functie van BAV;
Vermogen om binnen en buiten de club op alle niveaus gemakkelijk te opereren;
Open, collegiale en communicatieve stijl van leiding geven;
Toegankelijk, geduldig en probleemoplossend; diplomatiek;
In staat om binnen en buiten de club als boegbeeld van de BAV op te treden, zonder daar een
te grote persoonlijke rol aan te verbinden.
Een bindende persoonlijkheid met daadkracht, optredend als teamspeler.

Heb je belangstelling voor deze vacature of wil je graag meer informatie?
Neem dan contact op met:

Kees Kruijswijk Jansen, secretaris@bav-baarn.nl
Edan van der Meer, voorzitter@bav-baarn.nl

