
 

Volleybalvereniging Pegasus gaat een volgende stap zetten in de ontwikkeling van de vereniging als 
vooraanstaande club in de regio Nijmegen. Het doel is om een volleybalvereniging te zijn met een 
krachtige organisatiestructuur, waar doelen behaald worden en de continuïteit van de vereniging 
wordt geborgd. Met het oog hierop zijn wij op zoek naar een 

 
Enthousiaste en ondernemende verenigingscoördinator 

 
Samen met de verenigingscoördinator willen we de kwaliteit van het aanbod van de vereniging, in de 
vorm van trainers, coaches, commissies en vrijwilligers, door professionalisering naar een hoger plan 
te tillen. Ook gaan we andere zaken oppakken die we belangrijk vinden, zoals aanvullende sociale of 
maatschappelijke activiteiten.   
 
Als verenigingscoördinator ben je aanspreekpunt, verbinder en oplosser voor de leden, commissies 

en het bestuur. Daarnaast fungeer je als smeerolie om zaken binnen de club op goede wijze te laten 

verlopen en in goede banen te leiden. 

Taken en verantwoordelijkheden  
● Ondersteunt, organiseert en coördineert het vrijwilligerswerk; 

● Is sparringpartner voor commissies, trainers en bestuur; 
● Coördineert en zorgt voor de uitvoering van het meerjaren- en jaarplan; 
● Bevordert de samenwerking en doorstroming tussen de jeugd en senioren, en de breedte- en 

prestatielijn; 
● Genereert extra inkomsten voor de club; 

● Initieert de samenwerking tussen clubs in de regio Nijmegen. 
 
Kwalificaties en eigenschappen   
● Kan zelfstandig werken (prioriteiten stellen, overleggen, problemen oplossen, keuzes maken); 
● Heeft goede sociale vaardigheden (omgaan met verschillende mensen, individuele en 

groepsgesprekken voeren, omgaan met emoties, omgaan met weerstand en kritiek); 
● Is deskundig op het gebied van werken met vrijwilligers (ervaring, opleiding); 
● Heeft affiniteit met sport, bij voorkeur volleybal; 
● Heeft een MBO- of HBO-opleiding, met voorkeur voor een opleiding in sportmanagement. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Pegasus biedt een afwisselende en zelfstandige functie voor 12 uur per week bij een actieve, 
gezellige en gezonde volleybalvereniging.  Er wordt flexibiliteit gevraagd wat betreft de taken en 
werktijden. Een deel van de werktijden zal plaatsvinden in de avonduren en in weekenden. 
 
Wij bieden een overeenkomst van opdracht (ZZP-constructie) aan tot en met 31 juli 2022 met uitzicht 
op verlenging. De aanstelling wordt geëvalueerd en daarna voor vervolgbesluitvorming voorgelegd 
aan de Algemene Leden Vergadering in september 2022. 
 
Als je vragen of opmerkingen hebt of een nadere toelichting wil neem dan contact op met Paul 
Klaassens (voorzitter) te bereiken via voorzitter@pegasusvolleybal.com of tel.nr. +31(0)652801935. 
Er is ook een opdrachtomschrijving beschikbaar. Deze wordt op aanvraag naar je gemaild. 
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Sollicitaties dienen uiterlijk 13 juni 2021 gemaild te worden naar de voorzitter en doe dat via het 
hiervoor genoemde mailadres. 
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