
   
 

Profiel wedstrijdleider ORV Breda.  

 

Het ORV Breda is een vrijwilligersorganisatie die al meer dan 40 jaar een recreatieve competitie 

organiseert voor Heren/mix teams en damesteams in Breda en omstreken. Het bestuur bestaat 

momenteel uit 5 enthousiaste bestuursleden. Momenteel hebben wij 117 teams verdeeld over 6 

klassen heren/mix competitie en 5 klassen damescompetitie.  

Volgens het rooster van aftreden treedt onze wedstrijdleider, de heer Marcel van de Voorde, af in 

2018. Marcel heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Dit betekent dat de functie in 

september 2018 vacant komt . Hierdoor zijn wij op zoek naar een opvolger die de taken van hem wilt 

overnemen.  

De wedstrijdleider is zowel zelfstandig als met het gehele bestuur verantwoordelijk voor de 

wedstrijdleiding van de vereniging en kan daarop (formeel) worden aangesproken. 

Taken: 

het deelnemen aan bestuursvergaderingen (circa  4 per jaar) 
het deelnemen aan en motiveren van de indeling en planning van de competitie aan de algemene 
ledenvergadering (1 x per jaar) 
 
 
Profiel: 
 
Wij zoeken een teamplayer die in het huidige bestuursteam past en gevoel heeft voor waar het ORV 
Breda voor staat. Iemand met een goede kennis van Excel die kan handelen in de geest van het 
reglement en het recreatieve karakter van onze vereniging. Je bent in staat om een competitie 
planningssysteem op te zetten en te onderhouden. Je bent accuraat, hebt goede communicatieve 
vaardigheden en kan daardoor goed het relatiebeheer met de aangesloten volleybalverenigingen 
onderhouden door streng doch rechtvaardig te bemiddelen tussen de teams. Je bent 
oplossingsgericht, creatief, gestructureerd, consequent en flexibel, je bent iemand die zelfstandig 
beslissingen kan nemen. In deze functie moet je bereid zijn je functie voor minmaal  drie jaar uit te 
voeren.  
 
Heb je vragen of interesse in deze functie, kun je contact opnemen met het secretariaat (Karin 
Marijnissen) op telefoonnummer 06-18179498 of via e-mail aan merijntje66@gmail.com.  
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