
 Taakomschrijving Technische Commissie Volleybalvereniging Olhaco 2017   

  

 

VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

 
Hoofdtaken: 

- is in de Algemene ledenvergadering op voorstel van de leden of van het Algemeen bestuur in functie 
gekozen door de leden 

- is lid van het Algemeen bestuur van de vereniging, bezoekt die vergaderingen en doet daarin verslag 
van de activiteiten van de commissie 

- is als voorzitter bestuurlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie 
- vertegenwoordigt de Technische Commissie, is voor het Algemeen bestuur van de vereniging en leden 

van commissie het aanspreekpunt voor alle zaken betreffende de  Technische Commissie 
- leidt alle vergaderingen (minimaal 4 vergaderingen per seizoen) van de Technische Commissie 
- coördineert alle werkzaamheden en activiteiten van de Technische Commissie 
- stuurt en controleert de commissieleden 
- informeert commissieleden over besluiten van het Algemeen bestuur 
- ontwikkelt en houdt toezicht op het beleid van de vereniging en van de commissie. 
- Als lid algemeen bestuur eindverantwoordelijk voor aanstellen hoofdtrainer(s) 

Subtaken: 

- maakt samen met Algemeen Adjunct / Secretaris van de Technische Commissie een 
vergaderjaarplanning, het jaarverslag, de begroting en levert die volgens planning in bij het Algemeen 
bestuur. 

- indien nodig, stelt samen, en controleert met de commissieleden het Technisch beleidsplan   
- helpt mee met het werven van medebestuursleden en commissieleden 
- help mee met de activiteiten van de commissie 
- bezoekt regelmatig wedstrijden, toernooien 
- oefent toezicht uit op het functioneren van de mede bestuurs- en commissieleden 
- houdt ‘feeling’ met de contactpersonen van de teams 
- leest de informatie van de Nevobo-site 
- treedt op als bemiddelaar bij conflicten binnen de commissie/vereniging 

 

FUNCTIE-EISEN: 

 
Kennis: 

- kennis en affiniteit met het volleybal 
- kennis van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging 
- kennis van de vereniging organisatie structuur 
- kennis van de reglementen van de Regio en van de Nevobo 
- kennis van de spelregels van het volleybal 
- kennis van de ondersteunende activiteiten van de regio 
- kennis van beleidsvorming 
- kennis van het opstellen van begrotingen 
- kennis van dubbel boekhouden (financiële administratie penningmeester) 
- kennis van en kunnen werken met computer-softwarepakketten (o.a Office pakket) 

Vaardigheden: 

- bestuurlijke ervaring 
- leidinggevende en organisatorische capaciteiten 
- goede sociale en contactuele vaardigheden 
- ervaring met het opstellen van beleidsplannen/begrotingen 
- accuratesse en stiptheid 
- teamworker die goed kan delegeren 

 

TIJD:   Geschat aantal uren per week:  4  

 


