
 

 

 

Profiel Bestuur T.V. Tie-Breakers 

 

Algemene bestuurstaken  

• Deelname aan bestuursvergaderingen  
• Bewaken en naleven van gemaakte afspraken en kwaliteitskalender  
• Overleggen met collega bestuursleden, verenigingsmanager en leden commissies 
• Het bestuur sluit zelfstandig en/of na goedkeuring van de ALV contracten en 

overeenkomsten af en zegt ze op  
• Het bestuur is verantwoordelijk voor een goed werkgeverschap en voor het 

naleven van het vastgestelde personeelsbeleid. Het bestuur onderhoudt daartoe 
contact met de verenigingsmanager en overige personeelsleden. 

• Het bestuur is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden; het 
bestuur onderhoudt in nauw overleg met de verenigingsmanager en bestuursraad 
goed contacten met de diverse commissies. 

• Het bestuur stelt het (meerjaren)beleid vast en ziet toe op de projectmatige 
uitvoering van de strategische agenda. 

• Het bestuur zoekt en selecteert (pro)actief potentiële opvolgers voor aftredende 
bestuursleden. 

• Alle bestuursleden zijn beschikbaar en benaderbaar voor vragen en ideeën van 
leden; er wordt gezorgd voor een open en constructief verenigingsklimaat met 
ruimte voor inbreng van velen. 

• Het bestuur onderhoudt alle relevante externe contacten waaronder met de 
KNLTB, de gemeente en collega functionarissen van andere verenigingen.  

• Het bestuur verdeelt onderling de taakgebieden, aandachtsvelden en projecten op 
een evenwichtige manier.  

• Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de 
vereniging; in dit kader is nauwe samenwerking met de verenigingsmanager 
noodzakelijk. Het bestuur ziet toe op een juiste uitvoering van het vastgestelde 
verenigingsbeleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorzitter 

Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en 
vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Leidt de vergaderingen van het bestuur 
en de Algemene Leden Vergadering. Vormt samen met de secretaris en de 
penningmeester het dagelijks bestuur.  

Wat heb je nodig 

• Heeft affiniteit met de vereniging en begrip voor de diversiteit van leden en de gasten 
• Is benaderbaar en zichtbaar binnen de vereniging, representatief en enthousiast 
• Is een Team Player 
• Kan motiveren, stimuleren en coördineren 
• Heeft een helicopterview, is procesgericht en analytisch 
• Is communicatief vaardig 
• Heeft enig commercieel inzicht 
• Heeft bij voorkeur ervaring in een bestuurlijke-/ managementfunctie 
• Is bij voorkeur meerdere jaren lid; heeft een redelijk netwerk binnen de vereniging 
• Heeft bij voorkeur ervaring met spreken/ presenteren in het openbaar 
 
Secretaris 
 
Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en 
penningmeester het dagelijks bestuur. 
 
Wat heb je nodig 
 
• Is accuraat; gaat systematisch te werk 
• Is communicatief vaardig 
• Is toegankelijk, bereikbaar 
• Kent een randvoorwaardelijke inzet, is innovatief ingesteld en kwaliteitsbewust. 
 

Penningmeester 

Verantwoordelijk voor de afhandeling, begeleiding en afwikkeling van alle financiële 
verenigingsaangelegenheden. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het 
dagelijks bestuur.  

Wat heb je nodig 

• Beschikt over financieel en commercieel inzicht  
• Heeft kennis van en ervaring met financieel beheer en bijbehorende administratieve 

programma’s, tools en modellen 
• Werkt zelfstandig en nauwgezet 
• Is communicatief vaardig 


