Vacature voorzitter Loopgroep De Lutte
Doelstelling:
Je wordt voorzitter van een prachtige, enthousiaste vereeniging in De Lutte.
Loopgroep De Lutte heeft als doel om in een ontspannen en gezellige sfeer verantwoorde
hardloop- en wandel trainingen aan te bieden, waarbij ieder lid zijn/haar eigen doel stelt.
De trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers en op steeds wisselende routes,
waardoor er ook veel aandacht is voor de juiste loop- en wandeltechniek.
Omdat we een goede onderlinge sfeer en sportieve uitdagingen heel belangrijk vinden,
organiseert de club wandelingen en hardloopwedstrijden waar we gezamenlijk aan mee
kunnen doen. Op dit moment hebben we ± 160 leden.
Taken: Je draagt, samen met de overige (bestuursleden, zorg voor het opstellen en
uitvoeren van het verenigingsbeleid van Loopgroep De Lutte met als doel een mooie
toekomst met evenementen die een begrip zijn in de regio en de (hard)loopwereld.
Werkzaamheden:
● Leidt de vergaderingen van het bestuur: frequentie: iedere 1e maandag om de
maand van 20.00-21.30 uur, uitgezonderd de zomervakantie - andere avond is ook
bespreekbaar.
● Maakt deel uit van het verenigingsbestuur
● Bereidt en leidt Algemene Leden Vergadering (1x per jaar)
● Heeft minimaal eenmaal per jaar overleg met de diverse commissies
● Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, de bond, andere
verenigingen
● Volgt externe ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op de organisatie van de
vereniging
● Doet de PR van de vereniging
● Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht
eventuele conflicten op te lossen
Verantwoordelijkheden:
● Legt eenmaal per jaar verantwoording af aan de leden van Loopgroep De Lutte
● Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk
reglement, aangegane verbintenissen en afspraken.
Kwaliteiten:
● Laagdrempelig
● Enthousiast
● Doorslaggevend
● Verbindend
● Vooral passie voor hardlopen/wandelen en het in stand houden van Loopgroep De
Lutte.

