
 
 

VACATURE ALGEMEEN LID LOOPSPORTCOMMISSIE GAC 
 

 
1. De commissie 

De loopsportcommissie (LSC) zorgt er voor dat de honderden sportieve hardlopers, 
nordic walkers en sportief wandelaars wekelijks een of meerdere malen kunnen 
trainen onder leiding van een gekwalificeerde trainer. Daarnaast organiseert de 
loopsportcommissie diverse loopactiviteiten zoals de Lenteloop, Wasmeerloop, 
Herfstloop en Sinterklaasloop. De commissie doet dit samen met het loopteam, het 
opleidingsteam en het evenemententeam. Kernpunten zijn: kwalitatieve trainingen, 
sportief, sociaal, laagdrempelig, verantwoord. De LSC is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en continuïteit van de trainingen. Er start 1x per jaar een Startersclinic waar 
nieuwe leden kunnen instromen. 

 
2. De functie 
 
De vacature betreft algemeen lid van de LSC 
 
3. Taken 
 
Als algemeen lid ben je betrokken bij de uitvoering van activiteiten georganiseerd 
door de commissie. Samen met je medecommissieleden denk je na over toekomstig 
beleid, vernieuwing en verbreding van het aanbod van trainingsmogelijkheden, 
uitdenken van activiteiten ter bevordering van de sociale samenhang binnen GAC en 
aandacht voor de inzet van vrijwilligers om alle activiteiten ook daadwerkelijk te 
kunnen realiseren. 
 
4. Tijdsbesteding 
 
De LSC vergadert circa 10 x per jaar afwisselend op dinsdag- en donderdagavond 
van 20:30 tot 22:00 uur. 
Daarnaast is, geheel afhankelijk van jouw eigen inzet, tijd nodig om invulling te geven 
aan jouw taak. Tijdens het sporten, in een praatje met je loopmaatjes, met koffie na 
het sporten doe je vanzelf indrukken op die je meeneemt in jouw taak als 
commissielid: dat kost geen "extra" tijd! 
 
5. Tijdsduur van de functie. 
 
Om de functie uit te oefenen is een inwerkperiode te verwachten, en om ook 
resultaat van jouw inzet te zien moet je denken aan een periode van drie jaar. 
 
6. Welke ervaring heb je nodig? 
 
Belangrijk is dat je het plezierig vindt om te sporten bij GAC. Je vindt het belangrijk 
dat jij en al die andere sporters dat ook in de toekomst kunnen doen. 



 
 

Je hebt enig zicht op de structuur van de vereniging en denkt een bijdrage te kunnen 
leveren aan de continuïteit van onze activiteiten. 
 
7. Wie kan jou meer informatie verschaffen? 
 
Neem contact op met Kees Tabak, voorzitter van de LSC. 
 
lsc@gach.nl 
 
Telefoon: 06-51197206 / 035 6421822      
 
 
  
 
 
 
 
 
 


