
 
 
 
 
 
 
 

 
Ben jij een bestuurslid met hart voor sport?  
 
Hecht jij er ook belang aan dat de Haagse jeugd een sporthal heeft met gymnastiek en turnmogelijkheden? 
En wil jij je hier als bestuurslid sterk voor maken? Dan zoeken wij jou!  
 
De huidige Turnhal in Loosduinen biedt zo’n 1.300 kinderen van vijf verschillende turnverenigingen, per 
week de gelegenheid om te trainen. De Turnhal is een stichting met een bestuur, maar de zittingstermijnen 
verlopen. 
 
Wil jij het stokje overnemen? 
 
VOORZITTER m/v 
Deeltijd, vrijwilligerswerk 

 
Hoewel formeel gezien de voorzitter niet de exclusieve baas is van een organisatie, geldt hij of zij vaak wel 
als eerste aanspreekpunt. Binnen het bestuur heeft de voorzitter ook de meest centrale taak: leiding geven 
aan het bestuur en – samen met anderen – leiding geven aan het samenwerkingsproces. 
 
Wat ga je doen als voorzitter: 
 

• Bestuursvergaderingen, voorbereiden, leiden en zorgen voor een pro-actieve besluitvorming. 
• Externe contacten onderhouden en daarin activiteiten van de organisatie verantwoorden. 
• Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van 

accomodatiebeheer, beleid en bestuur, en het bestuur hiervan op de hoogte stellen.. 
• Het functioneren van organisatie, bestuur en bestuursleden evalueren aan de hand van beleidsplan, 

werkplan en begroting. 
 

Wat verwachten wij van een voorzitter: 
 

• Leidinggevende capaciteiten 
• Consensusdenker die kan beslissen 
• Affiniteit met (turn)sport 
• Bestuurservaring is een pré 

 
Vaardigheden van een voorzitter bestaan uit: 
 

• Vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven 
• Goede sociale eigenschappen 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
• Kunnen onderhandelen 
• Kennis van conflicthantering 

 
Wat levert vrijwilligerswerk op? 
 

• Nieuwe contacten en een breed interessant netwerk 

• Je doet nieuwe ervaringen op 

• Je maakt het verschil voor kinderen die willen bewegen 
 

Geïnteresseerd? 
 
Stuur je motivatie en je CV naar de huidige voorzitter Stefan van Dijk, info@turnhaldenhaag.nl. Voor meer 
informatie kun je bellen met Jolanda van Mil,06-14595775 
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