
              

Vacature voorzitter Klaverblad Arena Games commissie 

 

Commissie en het evenement 

De Klaverblad Arena Games (KAG) commissie organiseert jaarlijks één van de grootste 

baanatletiekwedstrijden van Nederland op de baan van de GAC. Dit evenement maakt deel 

uit van het Nationaal Baancircuit, een circuit van wedstrijden dat zich richt op de 

Nederlandse top en subtop, versterkt met deelname van buitenlandse topatleten. 

Wedstrijden die deel uitmaken van dit circuit moeten aan een aantal criteria en 

kwaliteitseisen voldoen en worden ondersteund door de Atletiekunie. 

Functie en taken 

De voorzitter van de KAG commissie is eerste aanspreekpunt en hoofdverantwoordelijk voor 

de organisatie van het evenement. Je probeert in samenwerking met de andere 

commissieleden de wedstrijd naar een hoger niveau te tillen en attractiever te maken. 

Daarnaast zijn je belangrijkste taken: 

 Vergaderingen leiden; 

 Commissie aansturen: er op toezien dat iedereen zijn taken uitvoert en waar nodig 

voor ondersteuning zorgen; 

 Contacten onderhouden met de Atletiekunie, andere baancircuitorganisaties, 

gemeente, wedstrijdleider, bestuur en andere GAC-commissies (WOC, CWA, 

communicatie- en sponsorcommissie). 

Tijdsbesteding 

 De wedstrijd staat gewoonlijk gepland in het eerste weekend van juli, dus de grootste 

drukte is in mei/juni, oplopend van zo’n 2 naar 8 uur per week. Werkzaamheden van 

augustus tot februari beperken zich tot mailcontact en enkele vergaderingen. 

 Ongeveer 6 vergaderingen per jaar met de KAG commissie en 2 á 3 met de 

Atletiekunie en andere baancircuitorganisaties. 

 Het bezoeken van de (momenteel twee) andere baancircuitwedstrijden in mei en juni 

(kan eventueel ook door andere commissieleden). 

 Als alle functies binnen de commissie bezet zijn (en dat is op dit moment het geval), 

heeft de voorzitter normaal gesproken verder weinig werk, behalve af en toe wat 

mailcontact met de Atletiekunie en de andere baancircuitorganisaties, in de maanden 

mei/juni wat intensiever i.v.m. afstemming met andere partijen. 

Ervaring en eigenschappen 

 Ervaring met wedstrijdatletiek, bij voorkeur als (ex-)wedstrijdatleet. 

 Bij voorkeur ervaring met het organiseren van evenementen of werkervaring in een 

leidinggevende/coördinerende rol. 

 Representatief en goede communicatieve vaardigheden. 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met de huidige voorzitter:  

Arjan van Harn 

arjanvanharn@hotmail.com 

06-13233897 
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