
Verenigingsmanager

8 uur per week
Betaalde functie

Wij horen het onze leden en gasten vaak zeggen: “Bij ZVV Ede is alles altijd heel goed 
geregeld”. Daar zijn we natuurlijke trots op. Omdat we dit ook in de toekomst willen kunnen 
garanderen, gaan we ons managementteam uitbreiden met een verenigingsmanager. 
Dit is een betaalde functie. Ben jij sterk in organiseren en heb je een passie voor sport? 
Solliciteer dan nu!

De functie
Als verenigingsmanager heb je een centrale functie in onze club. Door jouw inzet verloopt alles rondom 
accommodatie, materiaal en bemensing in goede banen. Vrijwilligers weten wat er van hen verwacht wordt, 
onze leden kunnen lekker zaalvoetballen en de wedstrijden en competitie verlopen op rolletjes. Ook denk je 
mee over hoe we ons zaalvoetbalaanbod kunnen verbeteren. Je weet wat onze leden willen en wat ervoor 
nodig is om in die behoeften te voorzien. 

Positie in de organisatie
> Je bent onderdeel van het managementteam van ZVV Ede en je rapporteert aan het bestuur. 
> Je hebt maandelijks contact met het bestuur omtrent de planning en realisatie van de activiteiten alsmede  
   de personele en financiële zaken.
> Je neemt op verzoek van het bestuur deel aan de bestuursvergaderingen of levert input voor deze 
   vergaderingen. 
> Je geeft leiding aan een deel van de vrijwilligers binnen ZVV Ede en werft waar dat nodig is.

Taken
> Eindverantwoordelijk voor accommodatie(s) en planning.
> Eindverantwoordelijk voor kleding en materiaal.
> Eindverantwoordelijk voor vrijwilligers.
> Aansturen competitieleider Edese Competitie.
> Aansturen crewleider wedstrijdcrew.
> Werving nieuwe vrijwilligers.
> Zorgt ervoor dat er voldoende zorg en aandacht is voor de vrijwilligers.
> Organiseren ontvangst van bezoekende verenigingen en KNVB scheidsrechters.
> Verantwoordelijk voor informatievoorziening richting leden.
> Ontwikkelen “Vrijdagavondbeleving”.
> Uitvoeren jaarlijkse enquête onder leden.
> Aansturen / organiseren toernooien, projecten en activiteiten.
> Aansturen / organisatie schoon (laten) houden van de sporthal.

Functie-eisen
> Organisatorisch sterk.
> Goede communicatieve skills.
> Proactieve houding.

Waarom zou je het doen? 
> Voor ons is de verenigingsmanager een belangrijke stap in de professionalisering van onze vereniging. 
> Door jouw inzet kunnen vele Edenaren lekker zaalvoetballen en blijft alles bij ZVV Ede altijd goed geregeld. 
> Je hebt veel vrijheid om je tijd in te delen, dit kan deels overdag en deels in de avond. 
> Een unieke functie voor iemand die organisatorisch en sociaal sterk is en waar je je passie voor 
   sport in kwijt kunt. 

Interesse?
Neem dan voor 8 juni contact op met Elbert Schrier (bestuurslid ZVV Ede)
via elbert@zvvede.nl / 06 15 10 59 55.


