
 
 
 

VACATURE:  Lid Hoofdbestuur (M/V) 
 
De vereniging MVC’19 is met ruim 700 leden een vereniging met ambitie. De club is volop in 

beweging. De vereniging richt zich op jong en oud vanuit Maasbree en 
omstreken. Zowel op recreatief als op prestatief kunnen voetballen is het 
belangrijkste doel van de vereniging. Respect, gezelligheid en saamhorigheid 
zijn daarnaast kernbegrippen die onze vereniging kenmerken. De verenging 
draait voor bijna 100% op vrijwilligers. En om alles goed te laten lopen binnen 
de vereniging zijn we op zoek naar: 

 
Functie Lid Hoofbestuur      

Portefeuille: in onderling overleg met mede-commissieleden in te vullen. 
Denk hierbij aan focusgebieden als accommodatie, voetbalzaken (TC), 
vrijwilligers, jeugd, G-voetbal, communicatie, kleding 
Het hoofdbestuur bestaat bij volledige bezetting uit 8 personen. Het 
hoofdbestuur ondersteunt en adviseert het Dagelijks Bestuur bij het 
voorbereiden en uitwerken van besluiten. 
Het gezochte HB-lid is onderdeel van het bestuur en denkt mee over alle 
voorkomende bestuurszaken, maar je hebt als focus gebied alles rondom 
jouw commissies en afdelingen.  
 
MVC’19 werkt met zelfstandige commissies en afdelingen. Als HB-bestuurslid 
is het je voornaamste taak om betrokken te zijn bij deze commissies en 
afdeling en waar nodig te ondersteunen. 
 

Functie-eisen We zoeken iemand die zich samen met het huidige bestuur wil inzetten voor 
MVC’19.  

 
Voorwaarden Het betreft een vrijwilligersfunctie, waarvoor geen vergoeding van toepassing 

is. 
Vrijwilligers worden vrijgesteld van de werkzaamheden vanuit de regeling 
zelfwerkzaamheid, In overleg en na akkoord kunnen functie-gerelateerde 
cursussen worden vergoed. 
 

Samenwerking Je wordt lid van het hoofdbestuur (na akkoord ALV). Vanuit het hoofdbestuur 
heb je regelmatig contact met de andere afdelingen en commissies binnen 
MVC’19. 

 
Tijdbesteding: De tijdsbesteding wordt ingeschat op zo’n 4 – 8 uur per week.  

Het hoofbestuur vergadert 1 x per maand in de voltallige bezetting en 
daarnaast afhankelijk van de eventueel aanwezige issues. 

  
Contactpersoon Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
 Wim Timmermans: wim.tc.mvc@gmail.com of spreek een van de huidige HB 

leden gewoon een keer aan. 
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