
 

Datum vacature: [dd-mm-yyyy] 

Vacature:  
[Meerdere Bestuursleden voor het 
algemeen bestuur van Apollo8] 

Vacatures kunnen ook door meerdere personen worden ingevuld. 

Functieomschrijving: 

 

 

 

Lidmaatschap vereist: 

 

 

Vergoeding: 

 

 

 

Werkomvang: 

 

 

 

Taken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid van het bestuur van Apollo8. We zoeken zowel jonge als ervaren bestuursleden om deel te 

gaan uitmaken van het algemeen bestuur. Bestuursleden dragen de kernwaarden van Apollo8 uit: 

Vriendschap, Ambitie en Trots.  

Binnen het bestuur zijn de portefeuilles verdeeld, zoals het voorzitterschap, penningsmeester, 
secretariaat, vrijwilligers, communicatie en PR, ICT, technische zaken, commerciële zaken, 
wedstrijdleiding, scheidsrechterszaken, ledenadministratie, externe contacten met Stichting de 
Veste (beheerder van de Hal en sportcafé), Nevobo en ook gemeente en andere verenigingen 
waaronder Webton Beach,  Superclub taken, jeugdopleiding en sportcoach.  Maar ook speciale 
projecten zoals het lokaal sportakkoord of onze betrokkenheid bij project ’ t Wooldrik.  
 
Bestuur vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om kennis te maken met het besturen 
van een vereniging en door te groeien, uitmondend  in het oppakken van taken en of een 
project. Daarnaast zeker ook ervaren bestuurders die meehelpen te bouwen aan de vereniging. 
Het bestuur werkt met een meerjarenplanning en ieder jaar wordt de focus en aanpak van 
activiteiten vastgesteld. Bestuur is gericht op het besturen van de vereniging en het aansturen 
van de commissies die er zijn, zoals de technische commissie, communicatie & PR, 
sponsorcommissie, D1 commissie, wedstrijdzaken, vrijwilligers, ICT commissie, 
ledenadministratie. Op de Apollo8 site is een actueel organogram aanwezig.  

Bestuur vergadert periodiek, meestal 1x per maand op een avond. Vanuit je taak binnen het 

bestuur ben je actief betrokken bij commissies of activiteiten. Doel is om 1 avond per week 

beschikbaar te zijn voor het bestuurswerk en ook tijd te hebben om aanwezig te kunnen zijn bij 

activiteiten.  

[nee] 

Binnen Apollo8 hebben we het beleid dat vrijwilligers in bestuur en commissies geen vaste 

vergoeding krijgen. Wel word je als bestuurder je uitgenodigd voor activiteiten en ben je welkom 

bij alle wedstrijden 



 

Datum vacature: [dd-mm-yyyy] 

Interesse in deze functie of heb je vragen, neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie 

vrijwilligerscommissie@apollo8.nl 

mailto:vrijwilligerscommissie@apollo8.nl

