
 
Functieomschrijving Voorzitter Rugby Club Groningen 
 
Doel van de functie: 
 
Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging 
in- en extern.  
 
Kerntaken / verantwoordelijkheden: 
 

- Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van 
het verenigingsbeleid 

- Draagt zorg voor de statuten en huishoudelijk regelement in relatie tot het verenigingsbeleid 
- Heeft overzicht met betrekking tot bestuurs- en commissiewerkzaamheden 
- Zit de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor 
- Maakt een jaarverslag op van zijn werkzaamheden als voorzitter 
- Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor 

de agenda en notulen 
- Delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar 

de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering 
- Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor 
- Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, 

ouders en externen 
- Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het Verenigingsbeleid 
- Houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het Verenigingsbeleid 
- Vertegenwoordigt de vereniging naar Rugby Nederland en andere externe partijen zoals de 

gemeente en de provincie (of een afgevaardigde),  
- Onderhoudt contacten met andere rugbyverenigingen in de regio en mogelijk andere 

sportverenigingen in de buurt 
 
Kerncompetenties: 
 

- Teamleider kwaliteiten 
- Delegeren 
- Stimuleren 
- Coördineren 
- Analytisch ingesteld 
- Communicatief vaardig 
- Scheidt hoofdzaken van bijzaken 
- Houdt het overzicht 
- Resultaatgericht 

Benodigde tijd: 

- ca. 4 uur per week 
 

De voorzitter handelt in het kader de aan hem/haar verdeelde taken zelfstandig en met eigen 
verantwoordelijkheid. Hij/zij voert daarbij werkzaamheden die in verband met het niet regelmatig 
voorkomen en niet in de functieomschrijving zijn beschreven, maar echter toch tot de functie behoren, 
uit. 
 
 
Huidige functionaris:  
 
Kris Strobos 


