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   Wie? Rol: Basis: Gevraagde beschikbaarheid: Mogelijk: 

 
 
 
 

- Vertegenwoordiger van een 
koepel van verenigingen of tak 
van sport 
 

- Kan een verenigingsbestuurder 
zijn. 

 
- Te benoemen op voordracht 

bestuur ASF; instemming door 
ALV ASF 

 

- Vertegenwoordigt  geluid 
(zorgen en/of wensen) van 
achterliggende verenigingen, 
vrijwilligers en sporters in 
Amersfoort in ASF 
 

- Denkt in algemene belang van de 
sport en sporters in Amersfoort 

 

Vrijwillig - Maximaal 4 ASF 
vergaderingen/bijeenkomst
en per jaar 

 
- Aanwezig bij 

voorzittersoverleg in 
betreffende tak sport 
(indien van toepassing) 

 
 
 

Kan zich beschikbaar stellen 
voor deelname aan een project 
of stuurgroep namens ASF 

 

 
 

- Vertegenwoordiger van een 
stichting of platform in een 
bepaalde tak van sport (zoals 
lopen, fietsen etc.) 
 

- Kan een bestuurder zijn van het 
betreffende platform of 
stichting. 

 
- Te benoemen op voordracht 

bestuur ASF; instemming door 
ALV ASF 

 

- Vertegenwoordigt  geluid 
(zorgen en/of wensen) van 
achterliggende ongebonden 
vrijwilligers en sporters in 
Amersfoort in ASF 
 

- Denkt in algemene belang van de 
sport en sporters in Amersfoort 
 

 

Vrijwillig - Maximaal 4 ASF 
vergaderingen/bijeenkomst
en per jaar 

 

Kan zich beschikbaar stellen 
voor deelname aan een project 
of stuurgroep namens ASF 

 
 
 
 

- Expert op een specifiek terrein 
door ervaring, kennis of kunde 
 

- Kan een ieder zijn, met of zonder 
sportachtergrond 

 
- Heeft hart voor de sport in 

Amersfoort 
 

- Te benoemen door bestuur ASF 
 

 

- Zet op verzoek van ASF bestuur 
(of één van de leden van ASF) 
zijn specifieke kennis, ervaring 
en/of kunde in. 
 

- Denkt in algemene belang van de 
sport en sporters in Amersfoort 
 

Vrijwillig 
 
Kan worden 
ingezet als project 
ondersteuner 
(vergoeding) 

- Maximaal 3 ASF feesten per 
jaar: 
+ sportgala 
+ kerstborrel 
+ zomerbbq/feest 
 

Kan zich beschikbaar stellen 
voor deelname aan een project, 
stuurgroep of commissie 
namens ASF, dan wel andere 
bijeenkomsten waar ervaring, 
kennis en kunde van 
meerwaarde is. 
 
Kan met foto en korte CV op 
website ASF indien ervaring, 
kennis en kunde beschikbaar is 
(op aanvraag) voor de ASF 
leden. 
 

ASF Rep 

ASF Expert 
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ASF bestuurder 

- Te benoemen bestuurder door 
Algemene Leden Vergadering 
ASF 
 

- Kan geen (zittende) 
sportverenigingsbestuurder zijn 
(tenzij dispensatie door ALV) 

 
- Voorkeur voor oud (sport of 

politiek)bestuurders met een 
bestaand netwerk in Gemeente 
Amersfoort en SRO. 

- Vertegenwoordigt  geluid 
(zorgen en/of wensen) van 
achterliggende verenigingen, 
vrijwilligers, sporters en 
ongebonden sporters in 
Amersfoort in en tijdens formeel 
en informeel overleg met  
+ gemeente Amersfoort 
(wethouder sport, ambtenaren 
sport),  
+ de gemeenteraad 
(sportwoordvoerders) en  
+ SRO 
 

- Denkt in algemene belang van de 
sport en sporters in Amersfoort 
 

- Benoemt ASF vertegenwoordiger 
in de Stuurgroepen, Commissies 
Gemeente en projectgroepen 

 

Vrijwillig met 
onkostenvergoedi
ng 
(vacatiegelden) 

- Tenminste 1 ASF 
vergadering/bijeenkomst 
per 2 weken.  
 

- Belastbaarheid ca. 5 uur per 
week. 
 

Kan zich beschikbaar stellen 
voor deelname aan een project 
ofstuurgroep namens ASF, dan 
wel andere bijeenkomsten waar 
ervaring, kennis en kunde van 
meerwaarde is. 
 

 
 
 
 
Ondersteuner 
 

- Te benoemen opdrachtnemer 
door bestuur ASF 
 

- Heeft specifieke expertise op te 
ondersteunen gebied 

 
- Heeft hart voor de sport in 

Amersfoort 
 

 

- Verzorgt op verzoek van ASF 
bestuur bepaalde voortdurende 
taken, zoals verzorging 
nieuwsbrief, website, social 
media accounts 

- Kan namens ASF contact 
onderhouden met gemeente, 
SRO en overige externe partijen. 
 

- Verzorgt op verzoek van ASF 
bestuur enkele taken gedurende 
een project, zoals een 
voorzitterschap, het opstellen 
van een onderzoeksplan, het 
opstellen van een 
communicatiekalender etc. 

Betaald 
 
(via 
overeenkomst 
van opdracht/ 
Freelance 
constructie) 

- Beschikbaarheid afhankelijk 
van overeengekomen taak – 
te bepalen in samenspraak 
met bestuur ASF 
 

- Is bereid aan te schuiven bij 
ASF bestuursvergaderingen 
en overige ASF 
bijeenkomsten. 

 

      

 

PR/Communicatie 
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