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Splash is op zoek naar een nieuwe voorzitter/voorzitster! 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter/voorzitster die meehelpt om onze Brusselse 

zwemclub verder uit te bouwen en richting te geven. We zoeken iemand die ervan houdt om 

een leuk team te leiden, samen te werken, om beslissingen te nemen en taken te delegeren 

voor een vlot verloop van onze werking. Als voorzitter/voorzitster van ons bestuur kan je mee 

aan het roer staan van Splash Brussel en mee haar toekomst bepalen!  

 
Heb je er zin in?!   
Geef ons dan gauw een seintje via splashbrussel@gmail.com  en stel je kort voor. 

Wij zoeken iemand met volgende kwaliteiten: 

 Geboren teamleider/en of leidinggevende ervaring? 

 Geïnteresseerd is in beleidswerk? 

 Ben je geëngageerd en gemotiveerd? 

 Heb jij communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen? 

 Beschik je over de capaciteit om mensen en partijen te verbinden ? 

 Tweetaligheid is een pluspunt 

 Een hart voor Brussel, zwemmen én diversiteit 

Inhoud van de taken: 

 Je bent loyaal ten opzichte van Splash Brussel en ondersteunt de missie en visie ervan 

 Je bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging 

 Je hebt een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie 

van het verenigingsbeleid 

 Je vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern 

 Je neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op 

een hoger niveau te brengen 

 Je zit de bestuursvergaderingen en algemene vergadering voor 

 Je coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze 

 Je zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging 

 Je stelt je op de hoogte van lopende zaken 

 Je onderhoudt contacten met samenwerkingspartners 

Wij bieden jou: 

 Een kans om de toekomst van Splash Brussel mee te bepalen in het Brusselse landschap. 

 Een uitbreiding van je eigen sociaal netwerk. 

 Een vrijwilligersverzekering. 

 Terugbetaling van de vervoersonkosten. 

Geschatte tijdsbesteding: 2 tot 5 uur per week 
 

Heb je nog verdere interesse of nog vragen? Stuur dan een mailtje naar onze 

penningmeester, Herman Honée, via splashbrussel@gmail.com. 
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