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Vacature  Voorzitter      2022     
 

 

Zet jij koers als nieuwe voorzitter? 

Lijkt het je leuk om samen met 7 andere enthousiaste vrijwilligers deel te nemen aan het bestuur van 

jouw schietvereniging? Ben je een teamplayer en wil je vormgeven aan de toekomst van  

Wilhelm Tell Putten?  

Als voorzitter ben je de kop van het bestuur en vertegenwoordig je de gehele vereniging.  

Sinds 2016 ( en lang daarvoor) heeft Robert Jan van der Laan deze rol vervuld en heeft zich niet 

herkiesbaar gesteld.  

Op de ledenvergadering van 11 mei aanstaande zal er daarom een nieuwe voorzitter worden gekozen.  

 
Heb je er interesse in om deze functie voor de vereniging op je te nemen? Stuur dan je aanmelding 

vóór 1 mei 2022 op naar secretaris@wilhelmtellputten.nl . Bij aanmelding wordt de kandidaten 

gevraagd hun motivatie toe te lichten, alvorens er gestemd wordt. Zie hieronder, de formele 

functiebeschrijving van voorzitter. 

 

Functiebeschrijving voorzitter 
 
In de functie van voorzitter vorm je samen met de secretaris (Inge van Druten) en penningmeester 

(Duncan Arends) het dagelijks bestuur. Samen stel je prioriteiten  voor alle sportieve geledingen van de 

vereniging. Bij projecten grijp je in als deze niet naar behoren verlopen. 

 

 

Wilhelm Tell Putten 

Roosendaalseweg 113 

3882 MN PUTTEN 

Tel. 0341-356 168 

secretaris@wilhelmtellputten.nl 

www.wilhelmtellputten.nl 
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Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging. De voorzitter draagt 

zorg voor de algehele leiding van de vereniging, geeft leiding aan het bestuursorgaan binnen de 

vereniging en geeft leiding in bestuurs- en andere vergaderingen. De voorzitter coördineert de 

verschillende verenigingsorganen en deelt ze met de andere leden van het bestuur.  

De voorzitter houdt toezicht op en informeert naar bestuurstaken. De voorzitter voert controle en 

bijsturing uit op de dagelijkse werking van de vereniging. Hij of zij ziet toe en bewaakt de naleving van 

de statuten en de huishoudelijke reglementen. De voorzitter tracht problemen op te lossen, zowel 

binnen de vereniging als naar buiten toe, in samenwerking met het bestuur.  

Ook fungeer je als toezichthouder op de administratieve en sportieve activiteiten van de vereniging. 

De vereniging vertegenwoordigen bij de provinciale-, regionale- en nationale bondsinstanties met o.a. 

het behartigen van de verenigingsbelangen is ook een taak van de voorzitter.  

Daarnaast is de voorzitter het boegbeeld van de vereniging en zorgt voor de externe contacten en 

contracten. Het (ver)binden en enthousiasmeren van vrijwilligers is een van de belangrijkste taken van 

de voorzitter. Vanwege deze centrale rol dient de voorzitter daarom zijn of haar best te doen alle 

leden te kennen. Ook de ereleden en donateurs/sponsors dienen betrokken te blijven. Je hebt oog en 

oor te hebben voor sportieve en duurzame ontwikkelingen in de schietsport met het oog op een 

rechtstreekse implementatie in het verenigingsgebeuren.   

Dit doe je uiteraard niet alleen. Je wordt daarin geholpen door een team van algemeen bestuursleden.  

 

Algemeen bestuursleden: 

❖ Wedstrijscommissie, John Musters 

❖ Jeugd- en trainingscommissie, Frits Gerritsen  

❖ Technische commissie, Gerard Geertsma  

❖ Barcommissie, Job Stoffer 

❖ Veiligheidscommissie, Marcel Vriens  

 
Samen met de algemeen bestuursleden zijn we verantwoordelijk voor de besturing van onze bloeiende 

vereniging van meer dan 200 leden.  
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Taken van de voorzitter zijn: 

• Vertegenwoordigd de vereniging naar buiten: 

 KNSA landelijk, KNSA district 2, SKGV, Gemeente Putten, Puttense Sport Marathon, Team Puttense 

Dagen, OPA, Jong Putten, Koningsspelen, Groevenbeek, Bedrijventoernooi, etc. 

• Vertegenwoordigd formeel de vereniging in de Puttense Sport Federatie (PSF) minimaal tijdens 

de halfjaarlijkse vergaderingen.  

• Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

• Kan kennis en ervaringen vertalen in beleid. 

• Kan signaleren en analyseren. 

• Kan samenwerking stimuleren. 

• Kan namens de breedte van de achterban spreken. 

• Geeft leiding aan vergaderingen van het bestuur en leden. 

• Stimuleert initiatieven en bewaakt de afhandeling. 

 

Overige taken van de voorzitter zijn: 

Neem het voortouw in het actief ontwikkelen van verbetering aan het algemeen beleid en draagt op 

een positieve manier bij aan de vooruitgang van de vereniging. 

 
 


