Het Bestuur (Raad van Beheer) van het zwembad N.V. Sportfondsenbad Beverwijk is per direct op zoek
naar een

Lid met hr en/of juridische achtergrond (m/v)
Het Bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde exploitatie van het zwembad. Door het vertrek van
het huidige lid met een juridische achtergrond, bestaat het huidige bestuur nog uit vier personen.
Hierdoor is een vacature ontstaan voor een nieuw lid. De huidige leden van het bestuur bestaan uit: de
voorzitter, bestuurslid financiële expertise, bestuurslid bouwkundige expertise en bestuurslid/adviseur
Sportfondsen Nederland. Met de aanstelling van een nieuw bestuurslid met een hr en/of juridische
expertise, telt het bestuur weer vijf personen. In het kader van een evenwichtige samenstelling van het
bestuur vragen we nadrukkelijk dames met bestuurlijke competenties te reageren.

Werkwijze bestuur
De gezamenlijke bestuursleden, ieder met zijn specifieke inhoudelijke deskundigheid, vormen het
bestuur van de N.V. Sportfondsenbad Beverwijk. De voorzitter is verantwoordelijk voor het verloop van
de bestuursvergaderingen en het samen met de manager opstellen van agenda.
De voorzitter fungeert als het eerste aanspreekpunt voor de diverse bestuurlijke, maatschappelijke,
gemeentelijke en politieke contacten van het zwembad. De operationele in- en externe communicatie
wordt uitgevoerd door de manager.
De bestuursleden adviseren de manager en het bestuur bij specifieke vraagstukken passend bij hun
expertise. De manager opereert zelfstandig in de operationele uitvoering en legt verantwoording af aan
het bestuur.
Het bestuur houdt toezicht op de financiële sturing door de manager, de financiële administratie en de
operationele uitvoering. Tevens geldt dit voor het opstellen van het financieel jaarverslag en het
bewaken van de voortgang van het jaarplan aan de hand van de begroting.

Functieprofiel
 Sociaal, enthousiast en maatschappelijk betrokken
 Werkt graag in teamverband
 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Voor de specifieke expertise geldt dat passende kennis er ervaring gewenst is.
Ben je geïnteresseerd om onderdeel te worden van ons bestuur, mail een korte motivatie en cv naar
j.dekker@sportfondsen.nl . Of bel voor meer informatie met Hans Gerrits Jans, voorzitter: 06-21527724.
De invulling van de functie geschiedt op vrijwillige basis.
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