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3.2. Vacatureteksten bestuurs- en kaderleden 

VACATURE VOORZITTER 

HSV ………  is opgericht op ….. en heeft ongeveer …. leden. Momenteel bestaat het bestuur uit 
…. personen met een passie voor de hengelsport en onze mooie vereniging. Betrokkenheid en 
gezelligheid staat bij ons centraal! Als bestuur zijn we op zoek naar een (nieuwe) voorzitter.   

De voorzitter  

Onze voorzitter geeft leiding aan de vereniging en is zowel naar buiten als binnen toe het 
gezicht van de vereniging. Als voorzitter houd je overzicht over wat er allemaal gebeurt binnen 
onze vereniging. We zoeken daarom iemand die bestuurlijke ervaring heeft, sociaal vaardig is 
en affiniteit heeft met de sportvisserij en onze mooie vereniging in het bijzonder.  

Taakprofiel  

Als voorzitter houd je je bezig met het:  

 Leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene ledenvergadering;  
 Leiden van het bestuur, door initiatieven te nemen, te coördineren en toe te zien op de 

uitvoering van bestuurswerkzaamheden;  
 Aansturen van de commissies;  
 Onderhouden van externe contacten zoals met bijvoorbeeld de gemeente, het 

waterschap, de hengelsportfederatie, Sportvisserij Nederland en andere organisaties;   
 Vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële gelegenheden (binnen en buiten de 

vereniging);  
 Aan de leden verantwoording afleggen over het door het bestuur gevoerde beleid;   
 Toezien op en bijdragen aan de uitvoering van de besluiten die door de algemene 

ledenvergadering zijn genomen;  
 Samen met de secretaris opstellen en bewaken van de agenda van de vergaderingen.  

Je zet jezelf als voorzitter zo’n …. uur per week in voor HSV ……….  

Wat bieden wij  

We helpen jou graag op weg door:  

 Een overdracht met de huidige (vice)voorzitter te regelen, zodat je op de juiste manier 
kan starten. Ook als je vragen hebt, zijn we bereid om mee te denken;  

 Het mogelijk te maken om een cursus/opleiding te starten zodat je jezelf kunt 
ontwikkelen in de functie van voorzitter;  

 Eerst eens een bestuursvergadering bij te wonen om kennis te maken met het huidige 
bestuur. Zo kunnen we kijken of het een match is van beide kanten. Dit is ook een 
gelegenheid om vragen te stellen, die je graag beantwoord ziet.  

De voorzitter is net zoals de overige bestuursleden een vrijwilliger zonder vergoeding.  

Contact  

Mocht je interesse hebben, dan kun je contact opnemen met: Naam, tel + email: ……………. 
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VACATURE SECRETARIS 

HSV ………  is opgericht op ….. en heeft ongeveer …. leden. Momenteel bestaat het bestuur 
uit …. personen met een passie voor de hengelsport en onze mooie vereniging. 
Betrokkenheid en gezelligheid staat bij ons centraal! Als bestuur zijn we op zoek naar een 
(nieuwe) secretaris.   

De secretaris  

De secretaris van onze vereniging is onderdeel van het bestuur en vormt samen met de 
voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. De secretaris is een persoon die 
overzicht houdt, accuraat werkt, prioriteiten stelt en communicatief vaardig is.  

Taakprofiel  

Als secretaris houd je je bezig met:  

 Het behandelen van ingekomen stukken.   
 Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid (vastgesteld door het bestuur).   
 De ledenadministratie (kan ook bij een ander of Sportvisserij Nederland liggen).   
 De interne – en externe correspondentie,   
 Het verzorgen van informatievoorziening richting het bestuur;   
 Het opstellen van het jaarverslag van de vereniging (hoeft hij/zij niet noodzakelijk 

zelf te schrijven);  
 Het (samen met de voorzitter) verzorgen van de agenda voor de 

bestuursvergadering;   
 Het verzorgen van uitnodigingen, agenda en notulen van bestuurs- en algemene 

vergaderingen.  

Je zet jezelf als secretaris zo’n …. uur per week in voor HSV ……….  

Wat bieden wij  

We helpen jou graag op weg door:  

 Een overdracht met de huidige secretaris te regelen, zodat je op de juiste manier kan 
starten. Ook als je vragen hebt, zijn we bereid om mee te denken;  

 Het mogelijk te maken om een cursus/opleiding te starten zodat je jezelf kan 
ontwikkelen in de functie van secretaris. We informeren je graag naar de 
mogelijkheden;  

 Eerst eens een bestuursvergadering bij te wonen om kennis te maken met het 
huidige bestuur. Zo kunnen we kijken of het een match is van beide kanten. Dit is 
ook een gelegenheid om vragen te stellen, die je graag beantwoord ziet.  

De secretaris is net zoals de overige bestuursleden een vrijwilliger zonder vergoeding.  

Contact  

Mocht je interesse hebben, dan kun je contact opnemen met: Naam, tel + email: ……………. 
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VACATURE PENNINGMEESTER 

HSV ………  is opgericht op ….. en heeft ongeveer …. leden. Momenteel bestaat het bestuur 
uit …. personen met een passie voor de hengelsport en onze mooie vereniging. 
Betrokkenheid en gezelligheid staat bij ons centraal! Als bestuur zijn we op zoek naar een 
(nieuwe) penningmeester.  

De penningmeester  

Onze penningmeester maakt deel uit van het bestuur en is verantwoordelijk voor het beheer 
van de financiële middelen en voor een juiste registratie hiervan.  

Functieprofiel 

De penningmeester van het bestuur houdt zich bezig met:  

 De financiële afhandeling van alle genomen besluiten;  
 Het beheer van de kas en bankrekeningen;  
 Het betalen van de rekeningen;  
 Het namens het bestuur verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering 

over het beheer van de financiële zaken. Je overlegt hiervoor een schriftelijk 
financieel jaarverslag waarin in ieder geval is opgenomen de balans en het 
kasstroomoverzicht;  

 Controle van de financiële stukken door een (externe) accountant of kascommissie;   
 Het samenstellen van de begroting voor het komende jaar;  
 Het incasseren van contributies, toegezegde donaties en andere betalingen.  

Je zet jezelf als penningmeester zo’n …. uur per week in voor HSV ………  

Wat bieden wij:  

Het is handig als je een rekenkundige achtergrond hebt, maar het is geen must. We helpen 
jou graag op weg door:  

 Een overdracht in werking te stellen door de huidige penningmeester, zodat je op de 
juiste manier kan starten. Ook als je vragen hebt, denken we natuurlijk graag met je 
mee;  

 Een cursus/opleiding te starten zodat je jezelf kan ontwikkelen in de functie van 
penningmeester. We informeren je graag over de mogelijkheden;  

 Een bestuursvergadering bij te wonen om kennis te maken met het bestuur. Zo 
kunnen we kijken of het een match is van beide kanten. Dit is ook een gelegenheid 
om vragen te stellen, die je graag beantwoord ziet.  

 Het penningmeesterschap is net zoals de overige bestuursfuncties een 
vrijwilligerstaak zonder vergoeding.  

Contact  

Mocht je interesse hebben, dan kun je contact opnemen met: Naam, tel + email: ……………. 
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VACATURE BEHEERDER WEBSITE EN SOCIAL MEDIA 

HSV ………  is opgericht op ….. en heeft ongeveer …. leden. Ons bestuur en vrijwilligerskader 
bestaat uit personen met een passie voor de hengelsport en onze mooie vereniging. 
Betrokkenheid en gezelligheid staat bij ons centraal! Het is voor ons belangrijk dat onze 
website goed wordt bijgehouden en dat we regelmatig iets kunnen plaatsen op Facebook en 
Instagram. Hiervoor zoeken we een beheerder voor onze website en social media.  

De beheerder website en social media 

Als beheerder website en social media ondersteun je het bestuur bij het informeren van 
leden, vrijwilligers, sponsoren en de pers over actualiteiten binnen onze vereniging middels 
de verenigingswebsite, een Facebook pagina en Instagram.  

Je haalt hiervoor actief tekst en beeld op bij het bestuur en andere vrijwilligers van de 
vereniging en zorgt dat dit online komt te staan. We verwachten niet dat je bij onze 
bestuursvergaderingen aansluit. Je stemt wel vooraf via de secretaris met het bestuur af 
welke content wordt geplaatst. Je kunt dus rustig vanuit huis werken. Het wordt 
gewaardeerd wanneer je bekwaam bent in het schrijven van leuke, creatieve teksten. 

Functieprofiel 

Als beheerder website en social media houd je je bezig met het: 

 Websitebeheer; samen met bestuur en vrijwilligers zorg je dat de informatie op de 
website actueel en volledig is; 

 Beheer sociale media (Facebook en Instagram); je zorgt samen met bestuur en 
vrijwilligers voor voldoende actuele berichten; 

 Als je het leuk vindt kun je ook bijdragen aan het schrijven en redigeren van onze 
nieuwsbrief en persberichten. 

Je zet jezelf als beheerder website en social media zo’n …. uur per week in voor HSV ………. 

Wat bieden wij 

We helpen jou graag op weg door: 

 Een overdracht met de huidige beheerder te regelen, zodat je vlot kunt starten; 
 Je als bestuur op weg te helpen en in het vinden van ‘de juiste toon’; 
 Een Microsoft 365 account (met o.a. Word, Outlook, OneDrive) via de vereniging; 
 (In overleg) een opleiding websitebeheer en sociale media voor verenigingen; 
 Een passende vergoeding voor eventueel te maken kosten. 

De beheerder website en social media is net zoals de overige vrijwilligers en bestuursleden 
een vrijwilliger zonder vergoeding. 

Contact 

Mocht je interesse hebben, dan kun je contact opnemen met: Naam, tel + email: ……………. 

 


