
 
 

Vacature: Bestuurslid met aandacht voor communicatie 

Ben jij enthousiast lid van de GAC en vind je het belangrijk om de vereniging 

verder te brengen? Zou je het leuk vinden om bestuurlijk actief te zijn en 

onderschrijf je ook het belang en de verbindende kracht van communicatie 

binnen de club? We zoeken een nieuwe collega bestuurslid met 

aandachtsgebied communicatie! 

GAC is een van de grootste en actieve atletiekverenigingen van Nederland, met 

± 1500 leden, verdeeld over een grote afdeling baan/wedstrijdatletiek en de 

recreatieve loopsport. 
 

Plaats in de vereniging 

GAC wordt geleid door een betrokken en ervaren bestuur, bestaande uit 

vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich in voor het goed functioneren van de 

verschillende onderdelen van de vereniging. Ze stellen het sportief en 

financieel beleid op en voeren dit uit. Het bestuur onderhoudt de contacten 

met de commissies binnen de club en de diverse evenementen commissies en 

organiseren de Algemene Leden Vergaderingen. 
 

Inhoud en werkzaamheden 

Het betreft de functie van algemeen bestuurslid met specifiek aandacht voor 

communicatie. De communicatiecommissie is een zelfstandige commissie met 

een eigen voorzitter binnen de GAC. Jij bent de contactpersoon vanuit het 

bestuur naar deze commissie. 
 

Als deelnemer aan het bestuur van de GAC 

• doe en denk je je breed mee met alle onderwerpen die langs het bestuur 

komen 

• neem je 1x 3-4 weken deel aan bestuursvergadering 

• schuif je aan bij de Communicatiecommissie-vergadering 

• Hou je contact met de voorzitter van de Communicatiecommissie 

• En ontwikkel je, samen met de communicatiecommissie, een langere termijn 

visie t.a.v. communicatie. 
 



Geschatte tijdsbesteding 

Drie a vijf uur per week. 

Als bestuurslid word je door de ALV aangesteld voor één bestuurstermijn van 4 

jaar. Deze termijn kan maximaal tweemaal verlengd worden door 

herverkiezing. 
 

Ervaring/kennis 

● Affiniteit met communicatie; oren en ogen binnen de club; 

● Enthousiasme en gedrevenheid; 

● Enthousiaste, gedreven, bindende persoonlijkheid, teamspeler 

● Organisatorische/bestuurlijke ervaring; 

● Kennis van de GAC organisatie; 

● Bij voorkeur actieve loopsport en/of wedstrijdatletiek beoefening. 
 

Bij wie kun je informatie opvragen? 
 

Bart van den Haak, voorzitter 

06-27065253 

voorzitter@gach.nl 


