VLAAMSE ROLLERBOND vzw
Bestuurslid van de VRB! Jij?
De Vlaamse Rollerbond is regelmatig op zoek naar vrijwillige bestuurders. Hieronder kan u de functies die vacant zijn, terug
vinden.
De Vlaamse Rollerbond heeft een vaste introductieprocedure nieuwe bestuurders. Deze procedure bestaat uit:
 Individueel gesprek met de voorzitter.
 Kennismaking met personeel en bespreken van de dagelijkse werking (indien gewenst)
 Het ontvangen van een informatiebundel (Statuten, Huishoudelijk reglement en beleidsplan)

Vlaamse Rollerbond vzw

Ter versterking van haar Raad van Bestuur zoekt de Vlaamse Rollerbond vzw een
vrijwilliger-bestuurder
Jouw profiel
Je hebt talent voor en/of ervaring in financiën, organisatie, personeelszaken, ondernemen, …
Je bent meerderjarig en Nederlandstalig.
Je bent creatief.
Je stelt doelen en realiseert ze.
Taakomschrijving
•
In het bestuurdersteam neem je een taak op jou die overeenstemt met je competenties en interesse.
•
Engagementen durven aangaan op lange termijn. Het mandaat van alle bestuurders bedraagt 4 jaar.
•
Een taak opnemen. De taken worden verdeeld in onderling overleg.
Vlaamse Rollerbond
De Vlaamse Rollerbond (VRB) is een Vlaamse sportfederatie erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. Tevens zijn
we internationaal erkend als de rollersportfederatie in Vlaanderen.
Ons doel
Als federatie vertegenwoordigen we iedereen die houdt van rollersporten zoals rolschaatsen, inlineskaten, skeeleren en
skateboarden, met al zijn varianten. We overkoepelen de clubs die bezig zijn met rollersporten in Vlaanderen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Frequentie:
Vergoeding:

Op regelmatige basis (1 vergadering per maand, soms via Skype)
Verplaatsingsvergoeding

Interesse?
Contacteer Kristien Cloots op kistien.cloots@rollerbond.be of 016 81 62 22.
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Ter versterking van de sporttakken zoekt de Vlaamse Rollerbond vzw een
vrijwilliger- Vertegenwoordiger v/d Discipline (VD)
 Kunstrolschaatsen
 Skeeleren
 Skateboarden
 Rollerderby
 Toertochten
 Roller/rinkhockey
Jouw profiel
Je bent meerderjarig en Nederlandstalig.
Je coördineert, stelt doelen en realiseert ze.
Je bent actief in jouw discipline en op de hoogte van de huidige werking in Vlaanderen.
Taakomschrijving
 De VD maakt deel uit van de Raad van Bestuur van de federatie (met stemrecht).
 De VD heeft de technische leiding over de discipline. Hij/zij kan een adjunct-VD aanstellen en wordt ondersteund
door het secretariaat.
 De VD, adjunct-VD en vertegenwoordiger(s) van de VRB binnen het nationaal comité van de discipline vergaderen
en overleggen zo vaak als nodig.
 De VD neemt het initiatief om minstens één maal per jaar een vergadering (werkgroep) te houden met alle clubs
van die discipline.
Ons doel
Als federatie vertegenwoordigen we iedereen die houdt van rollersporten zoals rolschaatsen, inlineskaten, skeeleren en
skateboarden, met al zijn varianten. We overkoepelen de clubs die bezig zijn met rollersporten in Vlaanderen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om de werking binnen de disciplines beter op te volgen en te coördineren is een VD een
belangrijke schakel tussen de VRB en de clubs die deze discipline beoefenen.
Frequentie:
Vereisten:
Vergoeding:

Op zeer regelmatige basis
Actief binnen de discipline in Vlaanderen
Verplaatsingsvergoeding

Interesse?
Contacteer Kristien Cloots op kistien.cloots@rollerbond.be of 016 81 62 22

Vlaamse Rollerbond vzw

