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Profiel: Bestuurslid Voetbalzaken 
  
 
Algemene informatie  
Verantwoordelijk	voor	het	technische	beleid	van	de	vereniging	en	de	uitvoering	ervan.	
 
 
Taken en verantwoordelijkheden  

• Bestuurlijk aanspreekpunt voor zijn/haar onderliggende commissies  
• Motiveert en geeft leiding aan de Commissie Voetbalzaken 
• Verantwoordelijk voor de vastlegging en opvolging van afspraken uit de vergaderingen 
• Vormgeven en waar nodig actualiseren van technisch beleid jeugd en senioren in overleg met de 

voorzitter van de Jeugd Commissie en het aanspreekpunt van de Senioren Commissie 
• Opstellen en uitvoeren van het beleidsplan 
• Uitdragen en uitvoeren van bestuursbesluiten aangaande voetbalzaken 
• Bewaken normen en waarden en waar nodig aanspreken commissieleden, trainers en leiders 

 
Vaardigheden  

• Bestuurlijke leidinggevende ervaring en weet anderen te enthousiasmeren voor visie en richting 
• Voetbaltechnische achtergrond, als speler of door ervaring uit eerdere clubfuncties 
• Is geen direct aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers en spelers. Zij kunnen bij inhoudelijke 

voetbaltechnische zaken terecht bij de trainer/coach dan wel bij de voorzitter Jeugd Commissie of het 
aanspreekpunt van de Senioren Commissie  

• Is het aanspreekpunt en de spin in het web voor de Commissie Voetbalzaken en weet zich feilloos te 
bewegen in het werkveld van de commissie zonder hen ‘voor de voeten te lopen’. Het uitvoeren en 
monitoren van het voetbaltechnisch beleidsplan is eveneens een onmisbare taak 

• Geeft verantwoordelijkheid, vertrouwen, energie en ondersteuning aan de onderliggende commissies 
• Heeft ervaring met het werken in een complexe dynamische werkomgeving  
• Heeft mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 
• Beschikt over verschillende leidinggevende leiderschapsstijlen (verandermanagement, beïnvloeden, 

overtuigen, coachend, situationeel) 
• Zoekt samenwerking en verbinding vanuit een gemeenschappelijk belang t.b.v. duurzaam succes 
• Neemt verantwoordelijkheid in het welzijn van de leden, is gevoelig voor maatschappelijke relevantie 

en houdt daar rekening mee in besluitvorming  

 
Tijdsbesteding  
De tijdsbesteding is o.a. afhankelijk van de organisatorische inrichting van de commissies en de persoonlijke 
invulling van de functie. 
 

 


