
 

KVV Quick'20 heeft ongeveer 1850 leden en is daarmee een van de grootste voetbalverenigingen in 

Nederland. Met meer dan 100 teams (waaronder meisjes- en damesteams) neemt de club deel aan 

de competitie. Het eerste elftal strijdt speelt dit jaar mee in de top van de 3de divisie. Meer dan 450 

vrijwilligers van hoog tot laag helpen het hele jaar door om de vereniging  goed te laten draaien.  

Voor een belangrijke post binnen het algemeen bestuur, ter vervanging van de huidige bestuurder,  

zijn we op zoek naar een 

Bestuurder Vrijwilligers (m/v) 

De bestuurder Vrijwilligers is verantwoordelijk voor en geeft sturing aan de commissies Normen en 

Waarden, Activiteiten en Vrijwilligers.  Deze commissies worden allen geleid door ervaren 

vrijwilligers en werken voor het grootste deel zelfstandig. Deze pittige functie vraagt enige gezonde 

ambitie en is zeer interessant voor een manager die als vrijwilliger zijn blik en netwerk wil verruimen.  

Werkzaamheden: 

• Periodiek overleg met de drie commissies en/of hun hoofden. 

• Terugkoppeling Vrijwilligerszaken vanuit commissies in bestuur. 

• Formuleren van het Vrijwilligersbeleid op de korte en lange termijn. 

• Acties met de commissies initiëren om vrijwilligers te binden en te boeien. 

• Contacten onderhouden met alle geledingen binnen Quick ’20.  

• Vertegenwoordiging Vrijwilligers binnen het bestuur in de bestuursvergaderingen.  

• Aanwezigheid(zo veel mogelijk) bij thuiswedstrijden 1ste zondag elftal.  

• Representant van bestuur Quick’20 in voorkomende gevallen. 

Functievoorwaarden en profiel: 

• Kennis van of ervaring met vrijwilligers en P&O zaken en waar nodig deze kennis op te willen 

doen op HBO-niveau.   

• Leidinggevende capaciteiten. 

• Flexibele persoonlijkheid met motiverende kwaliteiten. 

• Affiniteit met het voetbalspel en Quick’20. 

• Plezierig in de omgang en gevoel voor humor. 

Wij bieden: 

• Meewerken aan het succes van een toonaangevende sportorganisatie met een groot 

maatschappelijk belang. 

• Toegang tot een netwerk van leveranciers, collega verenigingen en besturen, lokale 

gemeente(politiek) en geassocieerde onderdelen van Quick’20.  



• Mogelijkheid tot uitbreiding van ervaring en kennis op facilitair en bestuurlijk gebied. Binnen 

Quick’20 zijn  verschillende professionals actief uit allerlei vakgebieden die waar nodig een 

bijdrage kunnen leveren aan je persoonlijke ontwikkeling en carrière. 

• Een zorgvuldige begeleiding en inwerkperiode.   

 

Meer informatie over deze uitdagende en afwisselende vrijwilligersfunctie: Frank Weusthof, 

bestuurder Vrijwiliiger,  06-51966059.  Schriftelijke sollicitatie en motivatie naar  Gerard Heskamp, 

voorzitter@quick20.nl                        o.v.v. Bestuurder Vrijwilligers. 
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