
 
BESTUURSLID COMMERCIE (Verenigingsbestuur) 

 
Ben jij commercieel en ben je goed in het managen van relaties en contracten? Dan is deze 

bestuursfunctie in beslist iets voor jou!  

 

Schaerweijde bestaat uit de afdelingen hockey en golf, die ieder hun eigen bestuur hebben. 

Overkoepelend is er een Verenigingsbestuur. Bestaande uit zeven leden (voorzitter, secretaris, 

penningmeester, bestuurslid accommodatie, bestuurslid commercie en de voorzitters van de 

golf- en hockeyafdeling). Dit bestuur heeft onder meer als aandachtsgebieden de verbinding 

tussen de afdelingen, de exploitatie van de horeca, de accommodatie, het lange termijn beleid 

van de vereniging, contacten met de gemeente, de bank en overige zaken die de vereniging als 

geheel aangaan. 

 

Het bestuurslid commercie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 

verschillende commerciële activiteiten van Schaerweijde, te weten Horeca, Sponsoring en 

mogelijk in de toekomst Padel. De Horeca is in eigen beheer en wordt gerund door een team van 

professionals, oproepkrachten en vrijwilligers. Een belangrijke taak van het bestuurslid is het 

bijdragen aan een goede balans tussen optimale gastvrijheid en clubbeleving, een passend 

horeca aanbod en een gezonde financiële exploitatie. Alles in goede afstemming met de 

verenigingsmanager, onze vaste horecamedewerkers en de de hockey- en golfafdeling. De 

sponsoring commissie is een zelfstandig opererend team van vrijwilligers die zich bezighoudt met 

het werven en activatie van nieuwe en bestaande sponsors. Het nieuwe bestuurslid heeft een 

actieve rol bij de toekomst van de Jan Weverhal. 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Het bestuurslid commercie: 

• is verantwoordelijk voor functioneren van het zelfstandig opererend horeca team 

• Is voorzitter sponsoring commissie 

• draagt onder andere bij aan de exploitatie van de Jan Weverhal 

• neemt deel in verenigingsbestuur 

• verantwoordelijk voor meerjaren planning van horeca, sponsoring en Jan Weverhal 

  

FUNCTIE EISEN 

Voor de functie is het belangrijk dat het bestuurslid betrokken is bij de club. Vereisten zijn 

passende commerciële en financiële vaardigheden. Daarnaast zou kennis van de 

gastvrijheids- industrie welkom zijn. 

 

TIJDSBESTEDING 

- formeel 10 x per jaar bestuursvergadering en 2 x per jaar Algemene ledenvergadering 

- periodiek overleg met verenigingsmanager, horecamanager, sponsoring commissie en de 

de nieuwe padeluitvoerder. 

 

WAT BRENGT DEZE FUNCTIE JOU? 

Het samenwerken met een inspirerend en enthousiast VB, horeca en sponsoring team. Een 

nieuwe uitdaging in het hart van commercie op Schaerweijde aan een van de leukste en mooiste 

clubs in Nederland. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met verenigingsbestuur Anne Marie Dobbelaar 

(voorzitter,  06-46191885 / voorzitter@schaerweijde.nl) of Patrick Bosman (penningmeester, 06-

27017308 / penningmeester@schaerweijde.nl). 
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