VACATURE VOORZITTER SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND
Wegens vertrek van de vorige voorzitter ontstaat per 18 mei 2021 een vacature voor de functie van:
Voorzitter M/V
Ben jij die betrokken en ervaren bestuurder die samen met de andere bestuursleden, onze
werkorganisatie en actieve vrijwilligers verder vorm wil geven aan de ambities en de toekomst van
onze federatie? Ben jij een echte verbinder, zit samenwerken en netwerken je in het bloed en heb
je aantoonbare affiniteit met de hengelsport? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!
Sportvisserij Oost-Nederland is de koepelorganisatie op het gebied van de georganiseerde
sportvisserij met als werkgebied de gehele Provincie Overijssel, de Noordoostpolder (Flevoland) en
een deel van de Provincies Drenthe en Gelderland.
Sportvisserij Oost-Nederland behartigt de belangen van 68 hengelsportverenigingen, waarbij op dit
moment meer dan 80.000 sportvissers zijn aangesloten. De dagelijkse werkzaamheden van
Sportvisserij Oost-Nederland worden uitgevoerd vanuit ons kantoor in Raalte (8 medewerkers) en
vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur. De rol van het bestuur is overwegend
beleidsvoerend, voorwaardenscheppend en toezichthoudend. Dat betekent ook dat het bestuur
meer op afstand en hoofdlijnen stuurt, geheel passend bij de ontwikkeling van een groeiende
personele- en steeds professionelere werkorganisatie.
Wat zoeken wij in een passende voorzitter?
Je beschikt over gedegen bestuurlijke capaciteiten en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je bent van
nature een verbinder, zeer benaderbaar, betrokken en beschikt dan ook over zeer goede contactuele
en sociale vaardigheden. Als voorzitter ben je betrokken en je zeer bewust van jouw spil- en
voorbeeldfunctie en jij vertegenwoordigt de vereniging intern en extern.
Je bent op minimaal HBO-niveau geschoold. Je hebt op enerlei wijze ervaring met verenigings- en/of
vrijwilligerswerk. Je hebt ervaring met veranderingsprocessen binnen organisaties. Je bent goed in
staat om vanuit een visie en een algemeen sportvisserijbelang, de hengelsport en haar
maatschappelijke positie te verstevigen. Wij zoeken iemand die in staat is op bestuurlijk niveau
contacten te leggen en een netwerk te onderhouden met onze belangrijkste partnerorganisaties.
Welke taken of taakvelden zijn voor deze functie van belang?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draagt, samen met overige bestuursleden en directeur, zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren
van het beleid van de vereniging;
Leidt de vergaderingen van het dagelijks- en algemeen bestuur en maakt hier actief deel van uit;
Vergadert in de regel tweewekelijks met het dagelijks bestuur en vierwekelijks met het algemeen
bestuur;
Bereidt samen met bestuur en werkorganisatie de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor
en leidt deze;
Vertegenwoordigt de vereniging naar binnen en buiten (o.a. waterschappen, terreinbeheerders,
onze leden en andere verenigingen);
De bestuurlijke samenwerking en het functioneren van bestuursleden evalueren;
Volgt externe (relevante) ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op en met onze
organisatie;
Werkt samen met bestuur en werkorganisatie aan de PR van de vereniging en is zelf ook een
visitekaartje voor onze organisatie;
Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te
lossen;
Affiniteit met natuur-, water- en visstandbeheer is een pré;

Naast de bestuurlijke overleggen zal er regelmatig afstemming plaatsvinden met de werkorganisatie
in Raalte. Omdat in de huidige corona-tijd de fysieke contactmomenten zijn geminimaliseerd, zoeken
we een digitaal vaardig bestuurder.
Wij hebben wij te bieden?
Wij bieden een zelfstandige, afwisselende bestuurlijke functie waarbij je jouw bijdrage levert aan een
vereniging die breed actief is in verschillende sectoren zoals sport, recreatie, water, natuur en milieu.
Naast een plezierige en gedreven bestuurlijke omgeving, geldt voor deze vrijwilligersfunctie een
passende onkostenvergoeding.
Informatie en sollicitatieprocedure
De sollicitatietermijn sluit op 31 januari 2021. De gesprekken staan vooralsnog gepland op 8/9/10
februari 2021.
Voor meer informatie over onze organisatie kun je het jaarverslag van 2019 raadplegen op onze
website. Je kunt ook bellen met de huidige secretaris, Ingmar Boersma, 06 – 50 51 00 55 of via mail:
secretaris@sportvisserijoostnederland.nl contact opnemen.
Sollicitaties kun je sturen aan:
Bestuur Sportvisserij Oost-Nederland
via e-mail: secretaris@sportvisserijoostnederland.nl

