
Functieprofiel voorzitter  

Taken  
De voorzitter van het bestuur: 

- geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. 

- leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.  
- is de officiële woordvoerder van de vereniging. 

- vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, de bonden, andere verenigingen 
en de stichting) 

- draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het 
verenigingsbeleid 

- zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur 

- Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar,  tracht conflicten op 
te lossen 

- Geeft leiding aan de verenigingsmanager 
 
Functie-eisen: 

- heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring 

- beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
- heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden 

- beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers e.d.) 

- is doortastend en besluitvaardig 
- heeft het vermogen te delegeren 

- heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging 

- heeft een flexibele instelling en is stressbestendig 
 

Functieprofiel Penningmeester  

Taken  
De penningmeester van het bestuur is verantwoordelijk voor: 

- Beheer van de geldmiddelen 
- Betalingen namens de vereniging 

- Opstellen van de begroting en de jaarcijfers 

- De contacten met de kascommissie 
- Het verzorgen van de financiële administratie 

- Bankzaken 

- Contributie-inning 
- Het opmaken van facturen 

- Het contact met de ledenadministratie 

- Begeleidt en beheert de financiën van de commissies 
- Zit namens het bestuur in de businessclub 

- Vertegenwoordigt op financieel terrein de vereniging naar buiten (bank, gemeente, stichting)  

- Voert de taken in goed overleg uit met de penningmeester Voetbal en Cricket 

- Vertegenwoordigt het bestuur in algemene zin (wedstrijden ASC 1, weekenddienst)  



- Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het 
verenigingsbeleid 
 

Functie-eisen: 

- Heeft bij voorkeur financiële, bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring 

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
- Beschikt over analytisch vermogen 

- Is doortastend en besluitvaardig 

- heeft een flexibele instelling en is stressbestendig 
 
 

Functieprofiel secretaris 

Taken: 

- draagt zorg voor een gedegen ledenadministratie 
- draagt zorg voor de behandeling van ingekomen correspondentie 

- stelt agenda’s op en verzorgt het maken van notulen van bestuursvergaderingen en 
ledenvergaderingen 

- verzorgt interne communicatie richting de leden 
- heeft het archief van de vereniging in beheer 

- draagt zorg voor het jaarverslag van de vereniging  

- draagt samen met overige bestuursleden zorg voor het opstellen en uitvoeren van het 
verenigingsbeleid 

 
Functie-eisen: 

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk  

- Werkt secuur en gestructureerd en tijdig 
- Heeft het vermogen om samen te werken, te delegeren en aan te sturen 

- Is in staat om overzicht te behouden en processen te bewaken binnen de vereniging 

- Kan belangen afwegen, is doortastend en besluitvaardig 
- Heeft een flexibele instelling en is stressbestendig  

- Heeft gevoel voor de organisatie 
 

Functieprofiel commissaris voetbal 

De Commissaris Voetbal is portefeuillehouder en in die zin verantwoordelijk voor de organisatie van 
de voetbaltak van ASC. Hij/zij vertegenwoordigt de voetbaltak samen met de Commissaris 
Jeugdvoetbal binnen het bestuur. 
 
Hij/zij zorgt voor een efficiënte structuur welke is belegd in de Voetbalcommissie. In de 
Voetbalcommissie zijn de domeinen Selectie, Senioren, Junioren, Technische Zaken, Wedstrijdzaken 
(wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters), Verenigingsmanagement, Financiën en Secretariaat 
vertegenwoordigd. De voetbalcommissie heeft een eigen budget. 
 



Voornaamste taken van de Commissaris voetbal: 
- deelname aan de vergaderingen van het bestuur (1x per 2 weken); 
- leidinggeven aan de Voetbalcommissie 
- leidt de vergaderingen van de Voetbalcommissie ( 1x per 2 weken); 
- dagelijkse/wekelijkse contacten met medebestuursleden en commissies die functioneren 

onder supervisie van het bestuur (o.a. Fair Play Commissie, Communicatie, Evenementen, 
Vrijwilligers & Werving); 

- functionele contacten met de Verenigingsmanager. 
 
Extern/Vertegenwoordiging:      

- externe representatie richting KNVB en clubs; 
- draait mee in bestuursdiensten op ASC; 
- vertegenwoordigt het bestuur bij toerbeurt bij wedstrijden van ASC 1. 

 
Profiel: 
            Enthousiaste en stevige kandidaat met kennis van en affiniteit met amateurvoetbal. 
 
 

Functieprofiel commissaris cricket 

Taken 
De commissaris cricket: 

- neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur 
- leidt de vergaderingen van de cricketcommissie (financiën, technische zaken, jeugd en 

wedstrijdsecretariaat) 
- heeft dagelijkse/wekelijkse contacten met medecommissieleden 
- draagt,  samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het 

verenigingsbeleid 
- heeft functionele contacten met vertegenwoordigers van de Stichting  
- heeft functionele contacten met de verenigingsmanager 
- vertegenwoordigt de vereniging richting KNCB en cricketverenigingen 
- draait mee in bestuursdiensten op ASC 
- is aanwezig bij wedstrijden van de diverse cricketteams 
- plaatst berichten op de cricket-website 

 
Functie-eisen: 

- heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring 
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

- is doortastend en besluitvaardig 

- heeft het vermogen te delegeren 

- heeft een flexibele instelling en is stressbestendig 
- steekt zelf de handen uit de mouwen 

 
 
 



Functieprofiel commissaris jeugdvoetbal 

De commissaris jeugd is portefeuillehouder en in die zin verantwoordelijk voor de organisatie van het 
jeugdvoetbal van ASC. Hij/zij vertegenwoordigt de voetbaltak samen met de commissaris voetbal 
binnen het bestuur van ASC.  
 
Hij/zij maakt onderdeel uit van de voetbalcommissie. In de voetbalcommissie zijn de domeinen 
senioren, junioren, technische zaken, verenigingsmanagement, financiën en secretariaat 
vertegenwoordigd. De voetbalcommissie heeft een eigen budget. 
 
Voornaamste taken van de commissaris jeugd: 

- deelname aan de vergaderingen van het bestuur (1x per 2 weken); 
- deelname aan de vergaderingen van de Voetbalcommissie (1x per 2 weken); 
- dagelijkse/wekelijkse contacten met medebestuursleden, verenigingsmanager en 

commissies die functioneren onder supervisie van de commissie voetbal (o.a. Fair Play 
Commissie); 

- Contacten met coördinatoren jeugd per leeftijdscategorie; 
- nauwe samenwerking met commissaris communicatie en evenementen bij organisatie 

jeugdevenementen en (wervings-)acties; 
 
Extern/intern/vertegenwoordiging:      

- externe representatie richting KNVB en clubs; 
- onderhouden contacten/aanspreekpunt jeugdzaken intern (jeugdleden en ouders) 
- meedraaien in weekend bestuursdiensten op ASC; 

 
Profiel: Enthousiaste en stevige kandidaat met kennis van en affiniteit met jeugdvoetbal en -
evenementen. 
 

 

Functieprofiel commissaris vrijwilligers en werving 

Bepaalt in samenspraak met de overige commissieleden het beleid van de vrijwilligerscommissie en 

is verantwoordelijk voor de uitvoering voor onder andere: werving en plaatsing vrijwilligers, 

ondersteunen en begeleiding vrijwilligers, het stimuleren van deskundigheidsbevordering, het 

schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid het maken van afspraken, regels en wetgeving 

communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid) 

Taken: 

- Bepaalt in samenspraak met overige commissieleden het beleid van de vrijwilligerscommissie  

- Draagt gezamenlijk met de overige bestuursleden het bestuursbeleid en de cultuur van de club uit 

- Draagt zorg voor werving en plaatsing van vrijwilligers 



- Draagt zorg voor de ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers en is aanspreekpunt voor 

vrijwilligers 

- Stimuleert de deskundigheidbevordering van vrijwilligers  

- Draagt actief bij aan bestuurstaken en verantwoordelijkheden  

- Woont Bestuursvergaderingen en Algemene ledenvergaderingen bij  

- Draagt zorg dat leden geïnformeerd zijn over het vrijwilligerswerk op de vereniging 

- Draagt zorg voor het bedanken en waarderen van vrijwilligers 

Functie-eisen:  

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

- Heeft het vermogen samen te werken, te delegeren en aan te sturen 

- Is een netwerker of heeft het vermogen deze mensen om zich heen te verzamelen 

- Heeft een flexibele instelling 

- Kan belangen afwegen en is besluitvaardig 

- Is een teamspeler 

 

Functieprofiel commissaris communicatie & evenementen 

Is gericht op het versterken van de gemeenschapszin en clubcultuur van ASC en het intern en extern 

uitdragen daarvan. Doel is om de club aantrekkelijk en hecht te maken, zodat bestaande leden zich 

er maximaal thuis voelen en er graag en actief zijn. Dit versterkt de vitaliteit van de club, waardoor 

het mes aan twee kanten snijdt: werving wordt gemakkelijker en de club wordt gezonder. Belangrijke 

middelen om dit te bereiken zijn het organiseren en stimuleren van evenementen, het stimuleren 

van fair play en het actief communiceren over club activiteiten naar binnen en buiten.  

Taken: 

- Bepaalt in samenspraak met overige commissieleden het fair play beleid 

- Draagt gezamenlijk met de overige bestuursleden de cultuur van de club uit 

- Bedenkt en stimuleert evenementen die hier aan bij dragen 

- Denkt en doet mee aan communicatie over cultuur en evenementen 

- Helpt leden die events organiseren actief mee, stimuleert events die georganiseerd worden  



- Draagt actief bij aan bestuurstaken en verantwoordelijkheden  

- Woont Bestuursvergaderingen en Algemene ledenvergaderingen bij  

- Bewaakt samenhang en coördinatie van evenementen en communicatie  

- Events o.a.: Sinterklaas, kampeerweekend, 5 mei, pubquiz voetbal, pubquiz algemeen, appel valt 

niet ver van de boom, scoren voor de club, strijd om de vos, stuurlui staan aan wal toernooi, 

onderlinge, zaalvoetbal in de kerstvakantie, klaverjas avonden etc 

- Verantwoordelijk voor Fairplay commissie, Kampeerweekend commissie  

Functie-eisen:  

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

- Is een doener, maar draagt ook kennis, enthousiasme en verantwoordelijkheid over 

- Is een netwerker of heeft het vermogen deze mensen om zich heen te verzamelen 

- Heeft een flexibele en creatieve instelling 

- Kan belangen afwegen en is besluitvaardig 

- Is een teamspeler 


