
 

Sportclub WAAG zoekt voorzitter (M/V)    

            

  

     

Hoe lijkt het je om een verbindende rol te spelen in een vereniging voor sport en recreatie voor 

mensen met een beperking? 

(De huidige voorzitter is voornemens om in 2021 af te treden. Daarom zoeken we nu de kandidaat die 

hem bij de start van het nieuwe verenigingsjaar in februari 2021 wil opvolgen.) 

 

De vereniging wordt gevormd door 9 groepen, die doorgaans wekelijks sporten (zwemmen, 

zaalsport, tennis en roeien) in de gemeenten Wageningen, Renkum en Ede. De club telt 130 

deelnemers en ruim 60 vrijwilligers. Zowel de deelnemers als de vrijwilligers zijn lid van de 

vereniging. Voor de deelnemers, die een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking hebben, is 

het wekelijkse sport uur een welkome afwisseling in de week. Naast de sportactiviteiten organiseert 

de vereniging het lente- en herfstfeest als recreatieve activiteiten voor alle leden. 

 

Permanente uitdagingen waar het bestuur voor staat: de continuïteit en kwaliteit van de 

sportactiviteiten, het vrijwilligersbeleid en samenwerking binnen en buiten WAAG.  

De vereniging is financieel gezond en wordt mede gedragen door enthousiaste vrijwilligers.  

Meer informatie over de vereniging is te vinden op www.sportclubwaag.nl  

 

Wat wordt er van je gevraagd: 

• Hart voor het welzijn van mensen met een beperking 

• inzet op het realiseren van de doelstelling van de vereniging;  

• Aanspreekpunt voor externe en interne contacten van de vereniging 

• Het motiveren en werven van vrijwilligers 

• Buiten de vakantieperioden 3 x 2 uur per week aan vrije tijd 

 

Het bestuur (omvang: 4 tot 6 personen en op dit moment 4) bestaat uit actieve vrijwilligers, die  

samen met jou de lijnen uitzetten. Er is een vaste taakverdeling maar er worden ook taken 

gezamenlijk gedaan.  Ook andere vrijwilligers buiten het bestuur zijn actief bij verenigingstaken zoals 

het maken van de clubkrant en het organiseren en begeleiden van de feesten.  

 

Wat krijg je er voor terug: 

• Een warme club met enthousiaste deelnemers en vrijwilligers 

• Het plezier een bijdrage te leveren aan een bijzondere maatschappelijke activiteit 

• Uitbreiding van je netwerk met leuke contacten  

 

Lijkt het je wat of heb je vragen waar je een antwoord op wilt? Neem dan contact op met Bram van 

den Ende, huidige voorzitter, telefonisch of via info@sportclubwaag.nl. 

Schriftelijke reacties kunnen gericht worden aan het Bestuur van WAAG, postbus 72, 6700 AB 

Wageningen. 

http://www.sportclubwaag.nl/
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