
 
 

 

Vacature Algemeen Bestuurslid Stichting Judosport Oost (SJO) 

Alle leden van SJO hebben één gezamenlijke passie en dat is judoën. Misschien staat u er niet 

bij stil, maar dit gaat niet zonder de inzet van een aantal mensen die voor of achter de 

schermen als vrijwilliger hun steentje bijdragen. Voelt u zich verbonden met SJO en bent u op 

zoek naar een leerzame en uitdagende (vrijwillige) functie? Lees dan verder! 

SJO zoekt een algemeen bestuurslid, met hart voor de club, op vrijwillige basis (uren vrij in te  

delen). SJO heeft een bestuur. Het bestuur, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, wordt 

gevormd door een voorzitter, secretaris (vacant), penningmeester en twee algemeen 

bestuursleden (waarvan 1 vacant). 

Zo ziet uw bestuursfunctie eruit 

Als algemeen bestuurslid ondersteunt u de overige bestuursleden. Er wordt hierbij  gekeken 

naar uw wensen en talenten als algemeen bestuurslid. U mag dus in samenspraak met het 

bestuur uw functie vormgeven en de taken uitvoeren die het beste bij u passen. 

Als algemeen bestuurslid bent u tevens verantwoordelijk voor: 

• Kritisch en actief bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en handelen 

volgens de richtlijnen van de Judobond Nederland; 

• Maken en bewaken van planning en uitvoering; 

• U helpt mee beleid- en werkplannen op te zetten; 

• Bijdragen aan de sfeer binnen het bestuur waarin samenwerkingsgericht gewerkt en 

vergaderd wordt; 

• Meedenken met het beleid en visie van SJO; 

• Het actief deelnemen aan bestuursvergaderingen. 

Wij zoeken iemand die: 

• Redelijke kennis heeft van de judosport of bent bereid om dit te leren; 

• Beschikt over goede bestuurlijke, communicatieve en organisatorische vaardigheden; 

• In staat is om vrijwilligers te coördineren, te inspireren en te activeren; 

• Gemakkelijk in de omgang is. 

Heeft u vragen over deze functie, neem dan contact op met Richard Snippe, voorzitter 

Stichting Judosport Oost, te bereiken op 06- 21 28 74 31 of via voorzitter@judosportoost.nl 

Interesse? 

We nodigen u graag uit om te reageren. Stuur u korte motivatie naar Richard Snippe, 

voorzitter via voorzitter@judosportoost.nl o.v.v. vacature Algemeen Bestuurslid. 


