
 

Datum vacature: [21-03-2022] 

Vacature:		
[Voorzitter	bestuur	van	
Volleybalvereniging	Apollo8]	
Note: zittingsperiode huidige voorzitter Martin Reesink is: 2019-2022, indien beschikbaar kan hij 
herbenoemd worden op de volgende ALV. Omdat 3 bestuursleden sowieso stoppen kunnen in 
onderling overleg de taken opnieuw verdeeld worden onder de bestuursleden. 

Functieomschrijving: 

 

 
 

Lidmaatschap vereist: 
 

 
Vergoeding: 
 

 
 
Werkomvang: 
 

 

 

Taken: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Als voorzitter zit je de bestuursvergadering voor en vertegenwoordig je de vereniging.  Belangrijk 
dat de voorzitter de kernwaarden van Apollo8 Vriendschap, Ambitie en Trots uitdraagt en 
zichtbaar bent in de vereniging. Je bent goed benaderbaar en vind het leuk verbinding te leggen 
met leden, vrijwilligers, sponsors, bestuurs- en commissie leden. Belangrijk dat je bestuurlijke 
ervaring hebt en enthousiast bent en beleidsmatig kunt denken en doen.  

- Zit bestuursvergaderingen voor (gemiddeld 1 keer per maand) 
- Sparring partner bestuursleden 
- Meerjarenbeleidsplan en jaarplan 
- Contactpersoon en overleg met Gemeente Borne/Borne Sport 
- Overleg met Stichting Sporthal de Veste (beheerder van Sportcafé en hal) 
- Contactpersoon voor Vrienden van Apollo8 en ook voor de ereleden 
- Contactpersoon Business Club Apollo8 en bijwonen van activiteiten 
- Voorzitten Algemene Ledenvergadering (1-2 keer per jaar) 
- Contactpersoon D1 (manager en staf) 
- Contactpersoon voor Sportcafé commissie (tezamen met penningmeester) 
- Contactpersoon voor PR&Communicatie commissie (kan ook een apart bestuurslid voor 

zijn) 
- Verantwoordelijke voor de licentieaanvraag eredivisie (in afstemming met manager D1 en 

bestuur) 
- Overleg met Nevobo met betrekking tot beleidszaken 
- Contactpersoon Sportservice Groep (sportcoach is daar in dienst) 
-  

 

Bestuur vergadert periodiek, meestal 1x per maand op een avond. Als voorzitter ben je sparring 
partner voor de andere bestuursleden. 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. Totale 
tijdsbesteding gemiddeld 2-6 uur per week. 

Het is niet vereist dat je al lid bent van Apollo 8. Belangrijk is dat jij je herkent in de missie, de visie 
en de kernwaarden Vriendschap, Ambitie en Trots van Apollo 8.  

 
Binnen Apollo8 hebben we het beleid dat vrijwilligers in bestuur en commissies geen vaste 
vergoeding krijgen. Wel word je als bestuurder uitgenodigd voor activiteiten en ben je welkom bij 
alle wedstrijden en activiteiten van de business club. 



 

Datum vacature: [21-03-2022] 

 

Interesse in deze functie of heb je vragen, neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie 
vrijwilligerscommissie@apollo8.nl 


