
 
BASKETBALVERENIGING REBOUND ‘73 HARDERWIJK zoekt een 

 

Sportieve, enthousiaste en verbindende VOORZITTER die onze 
speerpunten uitdraagt en een echte teamplayer is.  
 
REBOUND ‘73 
Basketbalvereniging Rebound ‘73 is een gezellige basketbalvereniging in Harderwijk en zal 
in 2023 het vijftigjarige jubileum vieren.  
 
BESTUUR 

Ons bestuur heeft in het najaar van 2020 enkele wisselingen ondergaan. Er is een nieuwe 
secretaris, een nieuw algemeen bestuurslid en een nieuwe jeugdcoördinator die allemaal 
met enthousiasme en energie aan de slag zijn gegaan.  
De functie van voorzitter wordt nu tijdelijk ingevuld. Daarom zijn wij op zoek naar een 
opvolger. Sommige bestuurders zijn oudgedienden, anderen nieuwe, maar iedereen heeft 
een passie voor sport!  
 

SPEERPUNTEN  

Het bestuur richt zich gedurende de periode 2021-2024 op vier speerpunten die samen met 

leden zijn bepaald:  

1. Communicatie verbeteren. 
2. Doorlopende ontwikkellijn van trainers en coaches.  
3. Vrijwilligers op maat.  
4. Stimuleren van meidenbasketbal. 

 

  



VISIE REBOUND ‘73 

Basketbal is een fantastische teamsport wat door alle leeftijden op verschillende niveaus in 
Harderwijk kan worden gespeeld. Wij willen een vereniging voor iedereen zijn en richten ons 
daarom ook op breedtesport. Dat wil ons bestuur uitdragen door samen te werken met 
trainers, commissies en leden/vrijwilligers.  
 

KENMERKEN EN ROL VAN DE VOORZITTER  

• Goed in het samen met andere bestuursleden opstellen en uitvoeren van 
beleid.  

• Goed kunnen vertalen van beleid naar acties voor de diverse commissies in 
onze vereniging.  

• Draagt het beleid en de ambities van Rebound actief uit en bespreekt dit met 
externe partijen zoals de gemeente Harderwijk, de NBB, collega sportclubs.  

• Is verbindend tussen bestuursleden, commissies, trainers en leden. 

• Is communicatief vaardig en uit dit op een open, heldere en actieve wijze. 

• Houdt overzicht en de rust, maar ziet ook mogelijkheden om kansen te benutten 
die passen bij de ambities van Rebound.  
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN  

• Stelt samen met het bestuur en commissies gedragen beleid op, regelt dat binnen de 
vereniging het beleid wordt uitgevoerd en geëvalueerd.  

• Plant en organiseert samen met de secretaris het maandelijkse bestuursoverleg.  

• Organiseert twee keer per jaar een ALV samen met de secretaris.  

• Houdt overzicht over de te coördineren acties intern en extern.  

• Is woordvoerder van Rebound naar de gemeente Harderwijk, GA Harderwijk en de 
NBB.  

• Neemt het initiatief in het bestuur tot het opstellen van een (middel)lange termijn 
missie met een afvaardiging binnen het bestuur.  
 

FUNCTIEVOORWAARDEN 
De functie van voorzitter is een onbetaalde functie. Kosten die voor de functie gemaakt 
worden zijn in overleg met het bestuur te declareren. De verwachte inzet is in de huidige 
situatie gemiddeld 2 - 4 uur per week gedurende de maanden vanaf midden augustus t/m 
juni.  
 
PROCEDURE  
Namens het bestuur worden potentieel kandidaten benaderd. Bij meerdere geschikte 
kandidaten vindt er een intakegesprek plaats met twee leden van het bestuur.  
 
REACTIETERMIJN  
Jouw reactie kun je sturen naar secretaris@rebound73.nl. 
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STRUCTUUR REBOUND ‘73 

 


