HC Delfshaven zoekt nieuwe voorzitter!
Aanleiding
HC Delfshaven bestaat sinds oktober 2015. Mede-initiatiefnemer en huidig voorzitter Mirjam van Rijn draagt na drie jaar
vol trots het stokje over aan een nieuwe voorzitter, zal zelf betrokken blijven als bestuurslid, maar haar tijd vooral gaan
steken in de op te richten MSV De Betrokken Spartaan.
Doel
De voorzitter is eindverantwoordelijk namens het bestuur voor het totale beleid en legt namens het bestuur
verantwoording af aan de ALV. Het doel van de functie is het activeren, motiveren en coördineren van het bestuur en
de onder zijn of haar beheer gestelde commissie. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de maatschappelijke
belangen en de rol van de vereniging in de gemeenschap waarbinnen de vereniging actief is.
Plaats in de vereniging
Is lid van het bestuur van Hockeyvereniging Delfshaven.
Functie-inhoud
! 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;
! Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze, in overleg, bij het juiste bestuurslid;
! Is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen
en is daarop intern en extern het aanspreekpunt;
Tijdsbesteding
! Minimaal enkele uren per week. Ten tijde van de overgang naar de nieuwe accommodatie kan deze
tijdsbesteding tijdelijk oplopen;
! Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per maand voor informele contacten;
! Formeel 1 x per 3 weken bestuursvergadering; 2 x per jaar jaarvergadering (ALV);
! Formeel bezoeken vergaderingen KNHB, District Zuid, Regio, Gemeente, externe netwerkbijeenkomsten.
Functie-eisen
! Goede communicatieve vaardigheden;
! Flexibele instelling en stressbestendig;
! Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging;
! Goede omgang met vrijwilligers;
! Weet anderen in zijn of haar kracht te krijgen, want samen maken we de club;
! Heeft kinderen die bij de club hockeyen of hockeyt zelf bij de club.
Procedure
Het bestuur van HC Delfshaven stelt deze vacature open tot 9 oktober. Je kunt tot 9 oktober reageren met een mail met
uitgebreide motivatie (waarin je met voorbeelden en ervaring reageert op de gestelde functie-eisen, functie-inhoud,
jouw ambities en je passie voor de club) naar info@hcdelfshaven.nl. In de week daarna wil de selectiecommissie
(bestuursleden Sadat en Karin) de gesprekken voeren met de geinteresseerden, waarna het bestuur in voltalligheid de
geselecteerde kandidaat spreekt eind oktober tijdens haar reguliere bestuursvergadering. Bij voldoende klik, zullen wij
alle leden vervolgens nformeren. Tijdens de najaars-ALV wordt vervolgens door de leden formeel besloten.

