
VOORZITTER HV DE TERRIERS 
 
Doel 
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. Het doel van de functie is het activeren, motiveren 
en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Daarnaast vertegenwoordigt de 
voorzitter de maatschappelijke belangen en rol van de vereniging in de gemeenschap waarbinnen de 
vereniging actief is.  
 
Plaats in de vereniging  
Is lid van het dagelijkse bestuur van Hockeyvereniging HV De Terriers.  
 
Functie-inhoud   

 

• Geeft leiding aan het dagelijks en algemeen bestuur;  

• Leidt de bestuursvergaderingen;   

• Leidt de algemene vergaderingen volgens het huishoudelijke reglement;   

• Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging.   

• Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijke reglement en de 
besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen;   

• Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de vereniging;   

• Onderhoudt interne- en externe contacten;   

• Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging;   

• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij juiste bestuurslid;   

• Is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen die in een jaarlijks 
doelstellingsactieplan zijn vervat die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke 
portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt;   

• Is verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid (visie) en implementeert met behulp van  het jaarlijkse 
actieplan (jaarplan) de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering;  

• Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen in afstemming met 
de algemene ledenvergadering.  

  
Tijdsbesteding  
 

• Afhankelijk van de vereniging situatie doch minimaal enkele uren per week;   

• Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per maand voor informele contacten;   

• Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering;   

• Formeel 1 x jaarvergadering;   

• Formeel bezoeken vergaderingen KNHB, District Noord-Holland, Regio, Gemeente enz;.   

• Informele contacten enkele uren per week.  
  
Functie-eisen  

• Goede communicatieve vaardigheden;   

• Flexibele instelling en stressbestendig;   

• Toonaangevend situationeel leiding kunnen geven aan mensen;  

• Opleiding als Bestuurskundige of gelijkwaardig op minimaal HBO nivo;   

• Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging;   

• Goede  omgang  met vrijwilligers; 

• Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zo nodig deze aansturen in overleg met 
bestuursleden. 

• Teamplayer binnen het bestuur 
 

Geïnteresseerd?  
Stuur dan je motivatie uiterlijk 1 februari 2020 naar secretaris@hvdeterriers.nl  

mailto:secretaris@hvdeterriers.nl

