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 VOORZITTER  MARKETING 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 van de commissie bestuurlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren  

van de commissie 
- is voor het Algemeen Bestuur van de vereniging en leden van commissie het enig 

aanspreekpunt voor alle zaken betreffende de commissie 
- leidt alle (minimaal 4 vergaderingen per seizoen) van de commissie en regelt dat het verslag 

van de commissie vergaderingen toekomt aan het algemeen bestuur en aan de leden van de 
commissie 

- coördineert alle werkzaamheden en activiteiten van de commissie 
- stuurt en controleert de commissieleden 
- informeert commissieleden over bestuursbesluiten 

Subtaken: 
- ontwikkelt en houdt toezicht op het te voeren beleid van de vereniging en van de commissie  
- houdt toezicht op het functioneren van medebestuursleden en leden van de commissie 
- maakt samen met de vice-voorzitter en de secretaris een vergaderjaarplanning, het 

jaarverslag, en de begroting en informeert hierover de commissieleden en levert die volgens 
planning in 

- helpt mee met het werven van medebestuursleden en commissieleden 
- maakt samen met de leden van de commissie de begroting het jaarverslag voor een seizoen 

            en levert die volgens de planning in 
- help mee met de activiteiten van de commissie 

 

FUNCTIE-EISEN: 

 

Kennis: 
- kennis van de vereniging organisatie structuur 
- kennis van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging 
- kennis en affiniteit met het volleybal 
- enige kennis van sportsponsoring, fondswerving en Marketing -zaken 

Vaardigheden: 
- goede sociale en contactuele eigenschappen en vaardigheden 
- enige leidinggevende capaciteiten 
- goed kunnen delegeren 
- organisatorische capaciteiten 
- gespreksleider in commissie vergaderingen 
- treedt op als bemiddelaar bij conflicten binnen de commissie 
- teamworker 

 

TIJD: 

 

-geschat aantal uren per week:  5 

 
 
 
 
 
 
 
 


