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Profiel: Voorzitter 
 
 
Algemene informatie 
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven.  
 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering  
• Voorzitten van de overleggen van het bestuur  
• Taakverdeling bestuur coördineren 
• Overzicht houden op taakverdeling van bestuursleden en hun afspraken rondom 

 taken en projecten 
• Aanwezig zijn bij de door het bestuur bepaalde activiteiten 
• Verantwoordelijk voor representatie van het bestuur door aanwezig te zijn bij thuis- en uit-

wedstrijden 1e elftal (bij verhindering hiervan verantwoordelijk voor het regelen van een adequate 
vervanger uit het bestuur)  

• Officieel woordvoerder namens de vereniging. 
• Verantwoordelijk voor de aan haar of hem toegewezen taken: 

- Extern vertegenwoordiger vereniging 
- Bijwonen van bijeenkomsten van de gemeente, provincie, sportbond, andere verenigingen, 

overkoepelende organisaties 
- Overeenkomsten naleven 
- Evalueren en bijstellen beleidsplan en jaarwerkplannen 
- Opstellen aangepast beleidsplan en jaarwerkplan 

 
 
Vaardigheden 
De beoogd voorzitter is overtuigend in woord en daad, kan omgaan met kritiek, bezit reflecterend vermogen 
en staat open voor veranderingen. Het is een aimabel persoon bij wie men het gevoel heeft terecht te 
kunnen met zijn of haar problemen; die beschikt over een goed delegerend vermogen (in de juiste toon) en  
groot verantwoordelijkheidsgevoel. De voorzitter durft initiatieven en beslissingen te nemen en heeft 
doorzettingsvermogen, respecteert tradities. Kan omgaan met zowel de dorpse verenigingscultuur als de 
toenemende invloed van nieuwe leden ‘van buitenaf’. De voorzitter is representatief , afspraak betrouwbaar 
en beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, kan een goed netwerk 
opbouwen en onderhouden, goed samenwerken, organiseren en plannen. De voorzitter beschikt over een 
(toekomst)visie, kan mensen motiveren en aanspreken op gedrag en functioneren. De voorzitter heeft 
inlevingsvermogen en is stressbestendig. 
 
 
Tijdsbesteding 
De tijdsbesteding is o.a. afhankelijk van de organisatorische inrichting van de commissies en de persoonlijke 
invulling van de functie. 

 


