
 

Ben jij die manager die onze vereniging nog beter laat draaien. Lees dan snel verder: 

Wie zijn wij:  
OKK Hardinxveld-Giessendam is één van de grotere gymnastiekverenigingen in Nederland. Met name door het brede 

sportaanbod is er voor iedere leeftijdscategorie iets te doen binnen OKK, vandaar onze visie “Een leven lang Sportief”. 

Met ruim 1.000 leden is OKK binnen Hardinxveld de grootste vereniging. Ze heeft een eigen complex in Hardinxveld-

Giessendam en verzorgt daarnaast ook lessen in Boven-Hardinxveld. 

Binnen OKK zijn totaal 140 vrijwilligers actief, van klusmensen tot lesgever en barvrijwilliger tot bestuurslid. Deze 

worden op verschillende manieren ingezet en helpen de vereniging te zijn tot wat deze is. Het bestuur heeft de taak in 

het ondersteunen van de vereniging op het ontwikkelen van het sportaanbod, administratie, communicatie en het 

organiseren van diverse activiteiten. 

Binnen OKK is behoefte aan een continuïteit aan professionalisering op allerlei gebieden. In het kader 
hiervan zoeken wij een:   

Verenigingsmanager (m/v) 12-16 uur per week 
Wij zoeken een Verenigingsmanager (m/v) voor 12 tot 16 uur per week. Hij of zij legt verantwoordelijkheid af aan het 

bestuur. Hij of zij is verantwoordelijk voor het managen van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en zorgt 

voor een open communicatie tussen bestuur en vrijwilligers/leiding binnen OKK Hardinxveld. Hierbij zijn ondersteuning 

van vrijwilligers bij activiteiten, het verbeteren van de kwaliteit en aanbod van de vereniging belangrijke hoofdtaken. 

Belangrijkste werkvelden:  

 Je maakt actief verbinding tussen beleid en uitvoering.  

 Je bent actief betrokken en ondersteunt bij verschillende evenementen.  

 Je biedt ondersteuning aan bestuurlijke commissies.   

 Jij zorgt ervoor dat het werk van onze vrijwilligers leuker wordt.  

 Je zorgt er voor dat er meer uitvoeringskracht wordt gerealiseerd.  

 Je hebt een actieve bijdrage in de ontwikkeling van het sportaanbod.  

 Je bent een aanspreekpunt voor vrijwilligers en lesgevers.  

 Je zorgt ervoor dat de lessen te allen tijde door kunnen gaan.  

 Je gaat op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken.   

 Je gaat op zoek naar subsidies.  

 Je benadert sponsoren.  

 Je coördineert het opleidingsaanbod.  

Functie-eisen: 

 Een HBO diploma in de sport, bijvoorbeeld ALO of sportmanagement 

 Grote affiniteit met het werken in de gymnastieksport.  

 Affiniteit met het werken in een verenigings- en vrijwilligersstructuur.  

 Schriftelijke en mondelinge communicatie vaardigheden.  

 Initiatiefnemend en goed kunnen organiseren.  

 Teamspeler.  

 Resultaat- en kwaliteitsgericht.  

 Flexibel.  

 Het werken buiten kantoortijden behoort tot de normale functie-uitoefening.  

 Spin-in-het-web. 

Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd met de duur van 1 jaar, naar een jaar wordt de functie geëvalueerd. Er 

wordt gewerkt in het OKK-gebouw aan Rijnstraat 1a. 

Salaris: Volgens cao voor Sportverenigingen 

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Arjan Heijblom, voorzitter OKK Hardinxveld. 

voorzitter@okkhardinxveld.nl of 06-51248211. 

Ben u geïnteresseerd dan kunt u motivatiebrief en CV sturen naar Arjan Heijblom, voorzitter@okkhardinxveld.nl  
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