
                                                                                                                                         
Vacature bestuurslid Wolfskamer Wintersport 

Wolfskamer Wintersport is op zoek naar een lid van het Bestuur, in de rol van algemeen 
bestuurslid. Gezien de portefeuille bij deze vacature zoeken we iemand met affiniteit met 
wedstrijdsport en met marketing en PR.  
Zich verwant voelen met een verenigingsorganisatie met leden, actieve leden, vrijwilligers, 
medewerkers en een MT is van groot belang. We zoeken een bij de vereniging betrokken 
bestuurder, die zich thuis voelt in het gekozen bestuursmodel. Dit model gaat uit van een 
meer toezichthoudende bestuur, mede richting gevend aan de ontwikkeling van  de 
strategie en het middellange termijn beleid van de vereniging en zijn organisatie. Het 
operationeel aansturen van de cluborganisatie is belegd bij de directeur. 
 

De vacature  (M/V)  

Het betreft een algemeen lid van het bestuur, met de portefeuille wedstrijdsport en marketing 

 Kwaliteiten, 

 Bestuurlijke ervaring 

 “helikopter view” 

 Kunnen samenwerken in bestuurlijke kring 

 Een eigen opinie en standpunt kunnen innemen 

 Vaardig in het omgaan met de somtijds politieke processen in een ledenorganisatie 

 Draagvlak weten te verwerven in de kring van de ALV 
Meer specifieke affiniteiten, 

 Kennis en ervaring met de wedstrijdsport in het skiën  

 Kennis en ervaring met sports & leisure marketing en externe communicatie 

 Gevoel voor de commerciële dimensie van de skivereniging. 
Inzet en tijdsbeslag 

 Gemiddeld 10 bestuursvergaderingen per jaar 

 Aanwezigheid op evenementen als Open Dagen en Alpine wedstrijden 

 Voorbereiding en deelname aan ALV’s  ( minimaal 2x per jaar) 

 Gelegenheid om eventueel in operationele werkgroepen mee te draaien 

 Eventueel representatie in het lokaal bestuur van Huizen en de NSkiV gelederen, 
 

Bezoldiging  ; Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie. Wel wordt nog gewerkt aan een 

pakket voordelen in de sfeer van het lidmaatschap, zoals deelname lesgroepen.  

Bestuur en organisatie ; Over de organisatie en het functioneren van het bestuur vindt u meer 

informatie in de bijlage bij deze vacature. 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de voorzitter Diek Scholten 

(voorzitter@wolfskamer.nl of 06-42607450) , of stuur een email aan secretaris@wolfskamer.nl 
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BIJLAGE     vacature bestuurslid Wolfskamer Wintersport 

Wolfskamer Wintersport is de grootste skivereniging in Nederland met ruim 3.400 leden en ruim 

10.000 m2 buitenbanen (7 banen). Het accent van de vereniging ligt op het verzorgen en organiseren 

van skilessen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast is een actieve afdeling 

wedstrijdsport die in het verleden en nog steeds veel kampioenen heeft voortgebracht. 

Ook mensen met een beperking kunnen terecht bij Wolfkamer Wintersport. Er is een actieve afdeling 

G-skien en door de samenwerking met de landelijke Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 

beschikt Wolfskamer Wintersport over een landelijk centrum voor aangepaste wintersport. 

Een vereniging van deze omvang vraagt een daarop aangepast bestuursmodel. De dagelijkse 

organisatie is in handen van een professionele staf onder leiding van een directeur. Tijdens het 

skiseizoen (september t/m april) breidt het personeelsbestand zich uit tot ongeveer 70 personen, 

voornamelijk skileraren. 

Rol van het bestuur bij Wolfskamer Wintersport 

Het bestuursmodel stelt eisen aan de kwaliteiten van de individuele bestuursleden. Bestuursleden 

zijn lid van de vereniging en zijn in dat opzicht onderdeel van de community die de vereniging vormt. 

Met een directie en een professionele staf voor de dagelijkse gang van zaken biedt het bestuur 

vooral backup en bestuurt op hoofdlijnen. Het vergt dus extra aandacht om de beoogde rol gestalte 

te geven: besturen op afstand is een competentie en een vaardigheid.  

Anderzijds kunnen op gelegenheidsbasis momenten en situaties ontstaan dat bestuursleden, 

gegeven hun portefeuille, deelnemen in door de directie en staf geleide projecten of operationele 

processen. Meestal vanwege een specifieke kwaliteit van zo’n bestuurslid of is anderszins het 

vraagstuk binnen de verenigingsorganisatie van bijzondere aard, waardoor directe participatie van 

een bestuurslid noodzakelijk is.  

De organisatie van Wolfskamer Wintersport 

De omvang van Wolfskamer Wintersport en de professionalisering van veel van de bedrijfsvoering 

processen van de verenigingsorganisatie hebben in 2015 geleid tot vernieuwing van de aansturing 

van de organisatie. In plaats van het direct aansturen door een bestuur van de operationele 

processen en hun managers, is gekozen voor de installatie van een directeur, als gemandateerde van 

het Algemeen Bestuur.  De directeur combineert in zijn rol een groot aantal 

eindverantwoordelijkheden, met dito bevoegdheden en geeft leiding aan een kleine professionele 

staf voor algemene zaken (personeel, receptie en financiën), facilitaire zaken en de skischool. 

De directeur werkt binnen de kaders van de strategie van de vereniging en een door het bestuur en 

ALV vastgesteld jaarplan met beleidsdoelen en jaarbegroting.  

Hij wordt door het bestuur benoemd en legt ook aan hen rekening en verantwoording af.  

Om vooral ook het samenspel met het bestuur te bevorderen en ook de adviesfunctie van het 

bestuur tot uitdrukking te laten komen is er een hoge frequentie van bestuursvergaderingen.  

Het bestuur op zijn beurt wordt geïnstalleerd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en legt aan 

de ALV verantwoording af, alsmede wordt door de ALV jaarlijks gedechargeerd. 


