Profiel voorzitter ORV Breda.
Het ORV Breda is een vereniging (vrijwilligersorganisatie) die al meer dan 40 jaar een recreatieve
volleybalcompetitie organiseert voor heren-, dames- en gemengde teams in Zuid West Brabant
waarvan het merendeel plaatsvindt in Breda en Roosendaal. Het bestuur bestaat momenteel uit 5
enthousiaste bestuursleden. Momenteel hebben wij 117 teams verdeeld over 6 klassen heren/mix
competitie en 5 klassen damescompetitie.
Volgens het rooster van aftreden treedt onze voorzitter, Ben Kerkhof, af in 2019. Ben heeft
aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Dit betekent dat de functie in september 2019
vacant komt. Hierdoor zijn wij op zoek naar een opvolger die de taken van hem wil overnemen.
De voorzitter is zowel zelfstandig als met het gehele bestuur verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de vereniging en kan daarop (formeel) worden aangesproken. De voorzitter wordt, evenals
de overige bestuursleden, voor een periode van drie jaar benoemd.
Taken:
-

Het actief en passief vertegenwoordigen van het ORV Breda in voorkomende gevallen
het deelnemen aan bestuursvergaderingen (circa 4 per jaar)
het voorzitten en leiden van de Algemene Ledenvergadering (ALV) veelal 1 x per jaar
het zorgen voor samenhang tussen de verschillende taakgebieden van de leden van het
bestuur

Profiel:
Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur wordt voor meer evenwicht de voorkeur gegeven
aan een vrouwelijke kandidaat.
Wij zoeken primair een teamplayer die in het huidige bestuursteam past en gevoel heeft voor waar
het ORV Breda voor staat. Daarbij geef je leiding aan de bestuursvergaderingen en zorgt dat deze
volgens de met de secretaris overeengekomen agenda wordt doorlopen.
De voorzitter dient met name in de ALV over voldoende spreekvaardigheid en enige flair te
beschikken, relativerend en soms met enige humor te kunnen optreden en vooral de orde te kunnen
handhaven. Een enkele keer zal het nodig zijn om terug te vallen op formele statuten en
reglementen: enige kennis hiervan is dan op zijn plaats.
Tijdsbesteding (in uren jaarlijks):
- ALV
- Bestuursvergaderingen (4x2,5)
- Doornemen documentatie en voorbereidingen
- Bezoeken / deelnemen toernooien
- Bezoeken wedstrijden van deelnemende verenigingen
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Heb je vragen of interesse in deze functie, kun je contact opnemen met het secretariaat (Karin
Marijnissen) op telefoonnummer 06-18179498 of via e-mail aan secretaris@orvbreda.nl .
Bezoek ook onze website: www.orvbreda.nl

