
 

Vacature: Verenigingsprofessional Supersamenwerking Volleybal Rotterdam (8 uur 

per week) 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn vijf volleybalverenigingen in Rotterdam die sinds drie jaar intensief samenwerken. 

Fusion Rotterdam, Hou Stand, RVC/Libanon ‘50, Volley Zuid en Beach Club Rotterdam 

hebben een gezamenlijk plan om de verenigingen en het volleybal in de stad verder te 

versterken. Dit wordt gefinancierd door de clubs, Nevobo en Rotterdam Sportsupport.  

 

Wat zoeken wij? 

Nu willen wij een tweede verenigingsprofessional aanstellen voor de uitvoering van dit plan. 

In de voorbije seizoenen hebben we “het wiel uitgevonden”. Nu willen we harder gaan rijden. 

Dat merken onze leden, vrijwilligers en onze samenwerkingspartners doordat er steeds 

meer trainingen, toernooien, bijeenkomsten en andere activiteiten georganiseerd gaan 

worden. Deze verenigingsprofessional is iemand die organiseren leuk vindt en dit goed kan. 

 

Wat doe ik als verenigingsprofessional? 

Het organiseren van: 

- Centrale, extra jeugdtrainingen en volwassenenclinics 

- De toernooien van het Rotterdams Beach Circuit 

- Side-events tijdens topsportevenementen 

- Themabijeenkomsten voor o.a. trainersbegeleiders, vrijwilligerscoördinatoren en 

vertrouwenscontactpersonen 

 

Taken zijn bijvoorbeeld:  

- Het regelen van locatie en expert 

- Opstellen van communicatie 

- Zorg dragen voor inschrijfprocedure en het informeren van deelnemers 

- Organisatie ter plekke 

- Eventuele financiële, administratieve en communicatie nazorg 

 

Hiervoor heb je contact met je collega, de verenigingsbestuurders en -vrijwilligers, de 

deelnemers en eventuele externe betrokkenen van bijvoorbeeld Rotterdam Sportsupport of 

de Nevobo. 

 

Waar ben ik onderdeel van? 

Je doet dit samen met je collega-professional die zich meer richt op de bestuurlijke zaken, 

nieuwe trajecten en samenwerkingen, financiën en de langere termijn. Je wordt aangestuurd 

door de verenigingsvoorzitters en ondersteunt zo de bestuurders en coördinatoren van onze 

verenigingen.  

 

Waar en wanneer werk ik?  

Het grootste deel van je werk kun je qua tijd en plek zelf indelen. Ongeveer twee keer in de 

maand wordt er van je verwacht dat je in de avond beschikbaar bent. Soms zal er overdag 

een overleg plaatsvinden. Je hebt zelf een grote invloed op de agenda en we begrijpen dat 

je parttime beschikbaar bent.  



 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zien een grote diversiteit aan mensen, achtergronden en ervaringen die dit werk kunnen 

doen. Qua ervaring of opleiding zijn er dus ook geen eisen, maar wanneer relevant natuurlijk 

wel een pre. Herken je jezelf hierin? 

- Je houdt van organiseren en de mouwen opstropen 

- Je bent gericht op actie en krijgt er energie van als een clinic, toernooi of bijeenkomst 

geregeld is 

- Je kan zelfstandig werken, en vindt het wel prettig dat al duidelijk is hoe het project er 

in grote lijnen uit ziet  

- Je kunt zorgen voor duidelijke communicatie via digitale wegen 

- Een enthousiaste, positieve houding  

- Affiniteit met volleybal, verenigingen, vrijwilligers en/of Rotterdam zijn een pré 

- Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is vereist 

 

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?  

Je komt voor 8 uur per week in dienst bij de verenigingen. We maken afspraken volgens de 

CAO Sportverenigingen. Salarisindicatie: schaal 7 (€2.067 - €3399). Als ZZP’er afspraken 

maken is bespreekbaar. 

 

Ons streven is om per 1 maart aan de slag te gaan. We maken afspraken t/m 31 augustus 

2023. De intentie is om daarna voor een jaar te verlengen. Ook over deze afspraken gaan 

we graag met je in overleg en vinden we het vooral belangrijk dat we de juiste persoon 

vinden.   

 

Ik ben geïnteresseerd, wat nu?  

Je vragen over deze functie of de procedure kun je stellen aan William Klaver (aanstaand 

collega-professional, 06-31493584 en meervolleybalinrotterdam@gmail.com) of Albert 

Gorter (verenigingsbestuurder, voorzitter@volleyzuid.nl). Ben je lid van één van de 

samenwerkende verenigingen, kun je natuurlijk ook contact zoeken met je eigen voorzitter.  

 

Solliciteren doe je door uiterlijk zondag 29 januari met een brief, filmpje, PowerPoint of 

andere manier duidelijk te maken waarom deze functie als verenigingsprofessional iets voor 

jou is. Je sollicitatie deel je met Albert en William, zie de mailadressen hierboven. Het eerste 

gesprek vindt plaats op maandag 30 januari in de avond, bij voorkeur fysiek. We kijken uit 

naar je interesse! 
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