
Vacatures bestuursfuncties AM, 25-01-2023 

Vacatures in bestuur AM, vastgesteld in AB-vergadering 25-01-23 
 
Het bestuur van Atletiek Maastricht is op zoek naar geïnteresseerde kandidaten voor de volgende 
bestuursfuncties: 
 
Secretaris 
De secretaris is een spilfunctie in het bestuur van de vereniging en bewaakt dat wordt voldaan aan 
de eisen van de wet- en regelgeving.  
Tot de taken van de secretaris behoort: 

• Het opstellen van vergaderschema (voor DB, AB en ALV), organiseren van de vergaderingen, 
samenstellen van de agenda en opstellen en verspreiden van de notulen 

• Opstellen en verwerken van inkomende en uitgaande (bestuurlijke) correspondentie 
• Het (doen) opstellen van het jaarverslag 
• Beheer van het archief en up to date houden van archiefstukken 
• Het beheren van de ledenadministratie (uitgezonderd de financiële administratie) 
• In het algemeen het toezien op naleving van wet- en regelgeving, en overige verplichtingen 

van overheidswege  

De secretaris is een persoon die overzicht houdt, accuraat werkt, prioriteiten stelt en communicatief 
vaardig is. Daarnaast is de secretaris sensitief voor signalen vanuit de vereniging en zorgt hij ervoor 
dat deze op de agenda van het DB en AB wordt geplaatst. 
De secretaris is lid van het dagelijks bestuur dat normaliter elke 3 weken bijeenkomt voor een 
vergadering van ca 2 uur. Voor het overige dient rekening te worden gehouden met een 
tijdsbesteding van gemiddeld 4-6 uur per week. 
 
Penningmeester 
De penningmeester is in het bestuur verantwoordelijk voor een adequate financiële administratie en 
een gezonde bedrijfsvoering. De penningmeester zorgt voor de aansturing van het proces tot het 
opstellen van de jaarlijkse begroting. In de ALV legt de penningmeester verantwoording af over het 
gevoerde beleid via de jaarverantwoording. Ook wordt de ALV om instemming gevraagd voor het te 
voeren beleid door middel van goedkeuring van de voorliggende begroting. De penningmeester zal 
operationeel worden ondersteund door een lid die de boekhouding bijhoudt en de betalingen 
klaarzet ter goedkeuring. 
De penningmeester stuurt daarnaast de werkgroep “sponsoring en subsidies” aan. 
De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur dat normaliter elke 3 weken bijeenkomt voor een 
vergadering van ca 2 uur. Voor het overige dient rekening te worden gehouden met een 
tijdsbesteding van gemiddeld 2-4 uur per week. 
 
Voorzitter en secretaris en/of penningmeester vertegenwoordigen samen de vereniging in en buiten 
rechte. 
 
Voorzitter Technische Commissie 
De voorzitter TC is verantwoordelijk voor het sportieve beleid van de vereniging en alle atletiek-
technische zaken. Dit strekt zich uit over alle geledingen (baan, recreanten, wandel, G-sporters). De 
voorzitter TC zorgt voor een sportklimaat waarin alle geledingen de ruimte vinden om veilig te 
sporten en uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen. De voorzitter TC geeft vorm aan het 
beleid in samenspraak met de trainerscoördinatoren. Gezamenlijk formuleren zij het sportieve beleid 
van de vereniging dat in het algemeen bestuur wordt besproken. In de uitvoering wordt de voorzitter 
TC ondersteund door de wedstrijdcommissie en de overige leden van de technische commissie.  
De voorzitter TC is in staat om mensen te motiveren, te enthousiasmeren en te mobiliseren. Hij/zij is 
een teamplayer, kan goed luisteren maar is ook in staat anderen te overtuigen. Hij/zij heeft een visie 
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op de atletiek bij voorkeur opgedaan uit actieve ervaring als trainer of als atleet. Bestuurlijke ervaring 
en vaardigheden zijn een pré. De voorzitter TC is bij voorkeur geen actieve trainer bij Atletiek 
Maastricht.  
De voorzitter TC is lid van het Algemeen Bestuur dat normaliter 4 maal per jaar bijeenkomst. Verder 
neemt de voorzitter TC eenmaal in de zes weken deel aan de vergadering van het DB. Rekening dient 
te worden gehouden met een tijdsbesteding van gemiddeld 4 uur per week. 
 
Bestuurslid HR en Vrijwilligerszaken 
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met onze rol als “werkgever” 
van de vrijwilligers en, voor zover van toepassing, mensen die zijn ingehuurd of in loondienst 
functioneren. De bestuurder stelt het vrijwilligersbeleid op (het boeien, binden, vinden en behouden 
van vrijwilligers) en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Het gaat dan niet alleen om de vergoeding 
maar ook het creëren van bewustzijn dat het leveren van een bijdrage een gewoon onderdeel is van 
het lid zijn van een vereniging. Daarbij moeten we zorgen voor passende taken waar de vrijwilliger 
ook zoveel mogelijk plezier aan beleeft en een goede organisatie van het vrijwilligerswerk zodat 
vrijwilligers ook effectief en met voldoening hun werk kunnen doen. Verder bewaakt het bestuurslid 
HR en Vrijwilligerszaken dat op de juiste wijze en in de juiste dosering welgemeende waardering 
wordt getoond aan de vrijwilligers. 
Het bestuurslid HR en Vrijwilligerszaken is lid van het Algemeen Bestuur dat normaliter 4 maal per 
jaar bijeenkomst. 
 
Bestuurslid werving en behoud leden  
De vereniging heeft te maken met een dalend ledenaantal en een relatief sterke vergrijzing. Om die 
reden vinden we het van belang dat dit aspect specifieke aandacht krijgt binnen het bestuur. We 
openen daarom de vacature voor een bestuurslid Leden. Dit bestuurslid draagt zorg voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van beleid gericht op het behoud van bestaande en werven van nieuwe 
leden, waardoor een betere verdeling ontstaat over de diverse leeftijdsgroepen en de vereniging ook 
op de langere termijn ‘vitaal’ blijft. We stellen ons voor dat dit bestuurslid een werkgroep samenstelt 
en voorzit, waarin voorstellen worden gedaan die bijdragen aan een aantrekkelijk aanbod voor de 
doelgroep van 8 tot 88. Voor zover het gaat om het ontwikkelen van nieuwe, attractieve activiteiten 
en (trainings-) aanbod werkt het bestuurslid uiteraard nauw samen met (de voorzitter van) de 
Technische Commissie. 
 
 
Procedure 
De vacatures worden in een Nieuwsflits verspreid onder alle leden, met het verzoek om te reageren. 
Ook worden ze op de website geplaatst. Vanuit het bestuur kunnen ook gericht kandidaten benaderd 
worden die naar de mening van het bestuur voldoen aan de profielschets/een aanwinst kunnen zijn 
in het bestuur. 
Het DB gaat gesprekken aan met kandidaten en draagt deze met een advies voor aan het AB. Blijven 
er meerdere kandidaten over (of worden er buiten het bestuur om kandidaten voorgedragen aan de 
ALV), dan kan het bestuur desgewenst een stemadvies geven aan de ALV. 
 
Mocht onverhoopt tijdens de ALV van 5 april 2023 niet kunnen worden voorzien in alle gestelde 
vacatures, dan heeft het bestuur de bevoegdheid deze vacatures in te vullen en kunnen deze 
benoemingen in de eerstvolgende ALV bekrachtigd worden. 


