
Profiel bestuurslid samenwerkingsverband sportclubs Sportpark De Warande 

  

Voor het samenwerkingsverband sportclubs Sportpark De Warande zoeken wij naar 

enthousiaste bestuursleden. Het samenwerkingsverband heeft als doel de 

gezamenlijke belangen van 9 sportclubs met ruim 5.000 leden zo goed mogelijk te 

vertegenwoordigen richting lokale beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, 

gezamenlijke sponsors, subsidieverstrekkers en leveranciers.  Bestuursleden worden 

geworven op grond van onderstaand profiel.  

Een bestuurslid: 

 is geïnteresseerd in en betrokken bij wat er gebeurt in de gemeente 

Oosterhout op sportief en recreatief vlak en heeft de overtuiging dat 

sportverenigingen bijdragen aan een prettigere en gezondere leefstijl als ook 

omgeving voor alle inwoners van Oosterhout.  

 bezit bestuurlijke kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau; 

 is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen 

kritisch tegenspel en steunend samenwerken; 

 is een krachtige en inspirerende gesprekspartner; 

 zet integriteit voorop, vermijdt belangenverstrengeling en streeft louter de 

doelstellingen van het samenwerkingsverband na;  

 heeft oog voor verschillende belangen en weet hoofd- van bijzaken te 

scheiden; 

 kan doorpakken en leiding geven aan vrijwilligers; 

 is een goede onderhandelaar met oog voor de relatie;  

 is representatief en overtuigend;  

 kan goed luisteren naar de verschillende belangen van de sportverenigingen 

en kan deze op waarde schatten 

 heeft voldoende beschikbare tijd (gemiddeld 3 uur per week) en aandacht. 

Specifieke taken van het bestuur 

Het bestuur bestaat uit minimaal drie bestuursleden. Het bestuur heeft de taak een 

passende organisatievorm/rechtsvorm in te richten om zo goed mogelijk invulling te 

kunnen geven aan het samenwerkingsverband. De samenwerkende sportclubs 

geven voorlopig drie opdrachten mee aan het bestuur: 

 
 Aanspreekpunt zijn voor de gebiedsinrichting van het Sportpark De Warande 

met oog voor toegankelijkheid en veiligheid van het sportpark. Namens de 
verenigingen gesprekspartner voor de gemeente zijn bij ontwikkeling 
uitvoeringsprogramma gebiedsvisie. 



 Aanspreekpunt zijn voor de gemeente en de sportverenigingen zijn voor het 
onderzoek naar en de eventuele realisatie van een centrale multifunctionele 
voorziening. Vaststellen welke verenigingen willen/kunnen participeren in 
realisatie/bewoning van de multifunctionele accommodatie. Haalbaarheid van 
een multifunctionele sporthal nader onderzoeken (o.a. ook financiering en 
exploitatie).  

 Operationele schaalvoordelen realiseren ten aanzien van  
o horeca/kantine inkoop;  
o schoonmaak en onderhoud van de accommodaties 
o onderhoud van installaties 
o aankoop van sportmateriaal 
o vaste lasten (gas, water, licht, verzekeringen) 
o sponsoring en subsidiering  
o inkoop van zakelijke diensten (verzekeringen, financiële administratie, 

ICT etc.) 
o inzet van vertrouwenspersonen 

Bezoldiging 

Het bestuurslidmaatschap van het samenwerkingsverband is een onbezoldigde 

functie. 

Interesse? 

Wilt u uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken? Dan horen wij graag van 

u! Graag ontvangen wij een korte toelichting waarom u deze functie ambieert. U kunt 

reageren voor 11 juli naar: sportparkdewarande@gmail.com 

Wilt u meer informatie? 

Neem dan gerust contact op met: 

Maarten Kuhlmann, secretaris van TSC: secretariaat.vvtsc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 



De volgende verenigingen nemen deel aan het samenwerkingsverband: 

MHC de Warande  
Hockey 
930 leden 
Bestaat 75 jaar 
Website: mhcdewarande.nl 
 
VV TSC 
voetbal 
1100 leden 
Bestaat 114 jaar 
website: https://www.vvtsc.nl/ 
 
OZ&PC De Warande 
wedstrijdzwemmen, waterpolo en zwemles 
415 leden 
Bestaat 95 jaar 
Website:  www.ozpcdewarande.nl 
 
OTC De Warande 
Tennis en padel 
850 leden 
Bestaat 51 jaar 
Website: https://www.otcdewarande.nl/ 
 
MTB Oosterhout 
Mountainbiken 
120 leden 
Bestaat 7 jaar 
Website: www.mtboosterhout.nl 
 
VOKO Oosterhout 
Volleybal 
150 leden 
Bestaat 48 jaar 
Website: www.voko-oosterhout.nl 
 
ATV Scorpio 
Atletiek 
800 leden 
Bestaat 40 jaar 
Website www.atvscorpio.nl 
 
Korfbalvereniging De Voltreffers 
korfbal 
125 leden  
Bestaat 47 jaar 
Website www.voltreffers.nl 
 
Le Cochonnet 
Jeu de boules 
Bestaat 40 jaar 
Website: www.lecochonnet.nl 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


