
NHC de IJssel 

De IJssel is een hockeyvereniging met een rijke historie, waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie 
hand in hand gaan. Het bestuur wil er samen alle leden voor zorgen dat NHC de IJssel ook in de 
komende jaren een sportieve en gezellige familieclub zal zijn, waar zowel in recreatie- als 
prestatieteams goed en met plezier gehockeyd wordt. Hierbij staan ontwikkeling, duurzaamheid, 
binding, veilig & sportief, bruisend en hedendaags, centraal. 

 

PROFIEL voorzitter NHC de IJssel  

Als voorzitter ben je het gezicht van NHC de IJssel binnen en buiten de vereniging. Je bent 
enthousiast, een goede leider, krachtig, open en benaderbaar. Je vervult een spilfunctie en verbindt, 
organiseert en verenigt vanuit de betrokkenheid bij de hockeysport in het algemeen en de IJssel in 
het bijzonder. Je stuurt het bestuur aan en gaat voorop in het team van vrijwilligers dat de club 
maakt tot de mooie familieclub die het nu is. De belangrijkste vaardigheden waar je als voorzitter 
over dient te beschikken, zijn: 

• Leidinggeven: je staat er. Je bent een daadkrachtig en besluitvaardig leider die beslissingen 
durft te nemen. Met lef en flair ga je voorop en ben je de voortrekker van de uitgestippelde 
route in het meerjarenplan. Je bent communicatief sterk, energiek, denkt in mogelijkheden 
en kansen en neemt verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen. 

• Visie: je bent waar de vereniging voor staat. Je bent het boegbeeld van de organisatie en laat 
door houding en gedrag zowel in- als extern de kernwaarden van de vereniging zien. Je bent 
onafhankelijk en behartigt te allen tijde het algehele clubbelang. 

• Samenwerken: je weet dat je samen meer bereikt. Je faciliteert de overige bestuurs- en 
commissieleden, die op deelgebieden hun expertise hebben en verantwoordelijkheid krijgen 
en nemen. Je betrekt bij nieuwe ontwikkelingen en belangrijke besluiten. Je bent een slimme 
en verbindend netwerker, die investeert in het opzetten en onderhouden van in- en externe 
samenwerkingsverbanden.  

• Flexibel: je hebt het beoogde eindresultaat altijd in het vizier, durft je aanpak indien nodig te 
wijzigen en kan je eenvoudig aanpassen wanneer de situatie verandert. Je staat open voor 
nieuwe ideeën, werkwijzen en veranderingen. 

FUNCTIE 

Als voorzitter van NHC de IJssel geef je leiding aan het dagelijks en algemeen bestuur en ben je als 
bestuurslid belast met de volgende portefeuilles: 

� Sportiviteits Commissie 
� Vertrouwenspersoon 
� Leid je de bestuursvergaderingen; 
� Leid je de algemene ledenvergaderingen volgens het huishoudelijke reglement; 
� Zorg je voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging; 
� Zorg je voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijke reglement, de 

besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen; 
� Zorg je voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de vereniging; 
� Onderhoud je interne- en externe contacten; 
� Ben je de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging; 
� Signaleer je problemen en draag je oplossingen aan en beleg je deze bij juiste bestuurslid; 



� Ben je verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid vastgesteld op de Algemene 
Ledenvergadering; 

� Ben je bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen in 
afstemming met de algemene ledenvergadering. 

TIJDSBESTEDING 

De rol van voorzitter van NHC de IJssel kost best tijd. Enerzijds bestaat de tijdsbesteding uit een 
aantal formele momenten (10x per jaar Bestuursvergadering, 2x per jaar ALV, externe 
vergaderingen). Anderzijds wordt verwacht dat je voldoende tijd maakt voor allerlei informele 
activiteiten en aanwezigheid op de club. Uiteraard kan de meer informele tijdsbesteding in aantal 
uren (per week) variëren, maar de totale verwachte tijdsbesteding moet niet onderschat worden. 

PROCEDURE 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen een korte profielschets en motivatie mailen naar 
bestuur@hcdeijssel.nl  

Naast de mogelijkheid om te mailen is het uiteraard ook mogelijk om je interesse persoonlijk kenbaar 
te maken door direct contact op te nemen met één van de bestuursleden. Potentiële kandidaten 
kunnen in gesprek met Carolien om een zich een beter beeld te vormen van de rol. 

De nieuwe voorzitter m/v wordt in de oktober ALV definitief geïnstalleerd. 


