
Functieomschrijving manager sportvereniging 
 
I. Plaats in de organisatie: 
Verantwoording aan het (dagelijks) bestuur. 
 
II. Doel van de functie: 
a. initieert en bereidt beleidszaken voor en voert deze na goedkeuring van het 
bestuur uit. 
b. geeft dagelijks leiding aan de werkzaamheden van de sportvereniging en 
beheert de (financiële) middelen van een bestuurlijk complexe sportvereniging 
die mogelijk op landelijk niveau presteert. 
 
III. Voornaamste activiteiten: 
Beleid 
a. Houdt zich op de hoogte van de sportontwikkelingen binnen de vereniging 
en de externe ontwikkelingen die daarop van invloed zijn; initieert de 
beleidsontwikkelingen en legt deze aan het bestuur voor. 
b. Bereidt de bestuursvergaderingen voor en neemt daaraan deel en draagt 
zorg voor uitvoering van de besluiten op strategisch niveau. 
c. Neemt deel aan besprekingen met de overheid, nationale, regionale en lokale 
organisaties, die hoofdzakelijk te maken hebben met beleidsmatige en 
ook uitvoerende zaken. 
Beheer 
d. Stelt in overleg met de betrokken medewerker(s) de conceptbegroting en de 
jaarstukken op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur. 
e. Draagt zorg voor de bewaking van het budget en rapporteert periodiek aan 
het bestuur inzake de voortgang van de activiteiten alsmede de besteding 
van het budget. 
f. Zorgt voor een efficiënte en doelgerichte organisatie. 
g. Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het sociaal beleid dat is bepaald 
door het bestuur; zulks mede gebaseerd op de CAO-sport. 
Uitvoering 
h. Ziet toe op de voortgang van het dagelijks werk binnen de sportvereniging, 
geeft werkgericht leiding aan leidinggevende en coördinerende medewerkers 
(coacht en begeleidt, ziet toe op voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden, 
ziet toe op de voortgang en procesbewaking van commissies). 
i. Onderhoudt contacten met sponsors (binding) en verwerft nieuwe contracten. 
j. Onderzoekt of er mogelijkheden zijn tot het verkrijgen van diverse subsidies 
voor de vereniging. 
k. Doet voorstellen ten aanzien van de aanpassing van de organisatie en de 
invoering van technieken en methoden. 
l. Draagt zorg voor onderhoud aan en vernieuwing van het sportcomplex, 
gebouwen en kantoorinstallaties. 
m.Heeft de bevoegdheid tot het nemen van vergaande operationele besluiten, 
waaronder het aangaan van overeenkomsten, binnen de door het bestuur 
vastgestelde grenzen. 
n. Voert het personeelsmanagement uit binnen de sportvereniging (werft en 
selecteert leidinggevende en coördinerende medewerkers, voert functionerings- 
en beoordelingsgesprekken, legt gegevens vast over criteria, afspraken, 
belangstellingsregistratie, opleidingsbehoefte enz.) 
o. Representeert de sportvereniging bij voorkomende gelegenheden. 
p. Coördineert de in- en externe communicatie rondom de sportvereniging 
(clubblad, internetsite, uitgifte brochures enz.) 



q. Bouwt een relatienetwerk op en uit, en beheert het netwerk. 
 
IV. Relatiepatroon intern: 
(Dagelijks) bestuur, commissies, leidinggevende en coördinerende medewerkers 
enzovoort. 
Relatiepatroon extern: 
Nationale en internationale sportorganisaties, gemeentelijke (onderwijs en 
welzijn), provinciale en rijksoverheid, bond en koepels, het bedrijfsleven, 
media, sponsors enzovoort. 
 
V. Aanvullende informatie 
Ledensportvereniging: <1000 



Functieomschrijving manager sportvereniging 
(complexe organisatie) 
 
I. Plaats in de organisatie: 
Verantwoording aan het (dagelijks) bestuur. 
 
II. Doel van de functie: 
a. initieert en bereidt beleidszaken voor en voert deze na goedkeuring van het 
bestuur uit. 
b. geeft dagelijks leiding aan de werkzaamheden van de sportvereniging en 
beheert de (financiële) middelen van een bestuurlijk complexe sportvereniging 
die mogelijk op landelijk niveau presteert. 
 
III. Voornaamste activiteiten: 
Beleid 
a. Houdt zich op de hoogte van de sportontwikkelingen binnen de vereniging 
en de externe ontwikkelingen die daarop van invloed zijn; initieert de 
beleidsontwikkelingen en legt deze aan het bestuur voor. 
b. Bereidt de bestuursvergaderingen voor en neemt daaraan deel en draagt 
zorg voor uitvoering van de besluiten op strategisch niveau. 
c. Neemt deel aan besprekingen met de overheid, nationale, regionale en lokale 
organisaties, die hoofdzakelijk te maken hebben met beleidsmatige en 
ook uitvoerende zaken. 
Beheer 
d. Stelt in overleg met de betrokken medewerker(s) de conceptbegroting en de 
jaarstukken op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur. 
e. Draagt zorg voor de bewaking van het budget en rapporteert periodiek aan 
het bestuur inzake de voortgang van de activiteiten alsmede de besteding 
van het budget. 
f. Zorgt voor een efficiënte en doelgerichte organisatie. 
g. Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het sociaal beleid dat is bepaald 
door het bestuur; zulks mede gebaseerd op de CAO-sport. 
h. Ziet toe op de voortgang van het dagelijks werk binnen de sportvereniging, 
geeft werkgericht leiding aan leidinggevende en coördinerende medewerkers 
(coacht en begeleidt, ziet toe op voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden, 
ziet toe op de voortgang en procesbewaking van commissies). 
Uitvoering 
i. Onderhoudt contacten met sponsors (binding) en verwerft nieuwe contracten. 
j. Doet voorstellen ten aanzien van de aanpassing van de organisatie en de 
invoering van technieken en methoden. 
k. Draagt zorg voor onderhoud aan en vernieuwing van het sportcomplex,  
gebouwen en kantoorinstallaties. 
l. Heeft de bevoegdheid tot het nemen van vergaande operationele besluiten, 
waaronder het aangaan van overeenkomsten, binnen de door het bestuur 
vastgestelde grenzen. 
m.Voert het personeelsmanagement uit binnen de sportvereniging (werft en 
selecteert leidinggevende en coördinerende medewerkers, voert functione- 
rings- en beoordelingsgesprekken, legt gegevens vast over criteria, afspraken, 
belangstellingsregistratie, opleidingsbehoefte enz.) 
n. Representeert de sportvereniging bij voorkomende gelegenheden. 
o. Coördineert de in- en externe communicatie rondom de sportvereniging 
(clubblad, internetsite, uitgifte brochures enz.) 
p. Bouwt een relatienetwerk op en uit, en beheert het netwerk. 



IV. Relatiepatroon intern: 
(Dagelijks) bestuur, commissies, leidinggevende en coördinerende medewerkers 
enzovoort. 
Relatiepatroon extern: 
Nationale en internationale sportorganisaties, gemeentelijke (onderwijs en 
welzijn), provinciale en rijksoverheid, bond en koepels, het bedrijfsleven, 
media, sponsors enzovoort. 
 
V. Aanvullende informatie: 
Leden sportvereniging: > 1000 
De sportvereniging zal meestal worden gekenmerkt door een combinatie van 
top- en breedtesport. 
 


