




Stuurgroep  

Activiteiten 



Stuurgroep Activiteiten 

Doel 

Het bevorderen van de clubsfeer door het organiseren van eigen wedstrijden, 
feestelijke en andere activiteiten 

  
Plaats in de vereniging  

In de stuurgroep activiteiten komen de coördinators samen van diverse andere 
groepen :  

 Organisatie eigen wedstrijden of ondersteunen van regionale of nationale 
wedstrijden, 

 Feestcomité 

 Stages 

 … 

Alle coördinators stellen één iemand aan die deelneemt aan het zwemcomité. 

 Functie-inhoud 

 Opstellen van een jaarplanning van te organiseren activiteiten en ondersteunende 
activiteiten ism stuurcomité Technisch  

 Budgetteren van de verschillende activiteiten ism stuurcomité Financiën 

 Jaarplanning voorleggen aan het zwemcomité 

 Externe promotie plannen ism stuurcomité Externe communicatie 

 Interne promotie plannen ism stuurcomité Administratie 

 Coördineren van de medewerkers ism de stuurgroep “medewerkers” 

Tijdsbesteding 

 Formeel : De stuurgroep komt min. 3x per seizoen samen (begin, midden, einde) 

 Formeel : Elke groep komt min. 3x per seizoen samen (begin, midden, einde) 

 Formeel : 1 aangestelde verantwoordelijke neemt maandelijks deel aan het 
zwemcomité 

 Informele contacten en activiteiten enkele uren per maand : elke coördinator zal 
enkele uren per maand besteden aan de uitvoering van zijn specifiek takenpakket 

Kwalificaties 

 Goede communicatieve vaardigheden en gezonde dosis humor 

 Flexibele instelling en stressbestendig 

 Goed kunnen omgaan met vrijwilligers  

Gewenst 

 Ervaring in een leidinggevende functie  
 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  



Lid Feestcomité 

Doel 

Het bevorderen van de clubsfeer door het organiseren van feestelijke en andere 
activiteiten 

  
Plaats in de vereniging  

Alle leden van het feestcomité stellen één iemand aan die deelneemt aan de 
stuurgroep activiteiten. 

 Functie-inhoud 

 Opstellen van een jaarplanning van te organiseren activiteiten en ondersteunende 
activiteiten ism stuurcomité Technisch (data waarmee rekening te houden) en 
Planning Eigen wedstrijden 

 Budgetteren van de verschillende activiteiten 

 Jaarplanning voorleggen aan de stuurgroep “Activiteiten” 

 Externe promotie plannen ism stuurgroep “Externe communicatie” 

 Interne promotie plannen ism stuurgroep “Administratie” 

 Vinden van de nodige mensen ism de stuurgroep “medewerkers” om de activiteit 
in goede banen te leiden 

 Ism de stuurgroep “financiën” afstemmen dat alle evt. inschrijfgelden betaald 
werden 

 Coördineren van de medewerkers tijdens de activiteit 

 Resultaten meedelen aan de stuurgroep “Financiën” 

Tijdsbesteding 

 Formeel : Het feestcomité komt min. 3x per seizoen samen (begin, midden, 
einde) 

 Formeel : 1 aangestelde verantwoordelijke neemt maandelijks deel aan de 
stuurgroep “Activiteiten” 

 Informele contacten en activiteiten enkele uren per maand   

Kwalificaties 

 Gezonde dosis humor 

 Recreatief 

 Zin om de handen uit de mouwen te steken 

Gewenst 

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  



Stage-organisator 

Doel 

Het organiseren van stages 

  
Plaats in de vereniging  

Evt. kan per stage een verschillende stage-organisator de taken op zich nemen. Alle 
stage-coördinators stellen één iemand aan die deelneemt aan de stuurgroep 
“Activiteiten” 

 Functie-inhoud 

 Opstellen van een jaarplanning van te organiseren stages ism stuurcomité 
Technisch 

 Vastleggen van de specificaties voor de te vinden accommodatie voor logies, 
zwembad en randactiviteiten ism stuurcomité Technisch 

 Vastleggen van de begeleidende trainers/lesgevers ea. medewerkers ism 
stuurcomités Technisch en Medewerkers 

 Zoeken van de nodige accommodatie voor logies, zwembad en randactiviteiten 

 Budgetteren van de verschillende stages 

 Jaarplanning voorleggen aan de stuurgroep “Activiteiten” 

 Externe promotie plannen ism stuurcomité “Externe communicatie” 

 Interne promotie plannen ism stuurcomité “Administratie” 

 Evt. organiseren van de nodige informatievergaderingen 

 Ism de stuurgroep “financiën” afstemmen dat alle voorschotten en  inschrijfgelden 
betaald werden 

 Vastleggen van de kamerindeling 

 Resultaten meedelen aan de stuurgroep “Financiën” 

Tijdsbesteding 

 Formeel : Alle stage-organisators komen min. 1x per seizoen samen  

 Elke organisator zal enkele uren per maand besteden aan de uitvoering van 
zijn specifiek takenpakket 

Kwalificaties 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Flexibele instelling en stressbestendig 

 Gezonde dosis humor 

 Goed kunnen omgaan met trainers, lesgevers, ouders en zwemmers 

Gewenst 

 Ervaring in een organiserende functie  
 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  



Organisator Eigen wedstrijden 

Doel 

Het organiseren van eigen wedstrijden 

 Plaats in de vereniging  

Per wedstrijd kan iemand anders de organisatie op zich nemen. Alle organisators 
stellen één iemand aan die deelneemt aan de stuurgroep “eigen wedstrijden”. 

Functie-inhoud 

 Plannen van de wedstrijd ism stuurgroep “Technisch” 

 Budgetteren van de wedstrijd 

 Versturen van de nodige documenten naar VZF 

 Versturen van de uitnodigingen naar andere clubs 

 Promotie plannen ism stuurcomité Externe communicatie 

 Plannen van de randactiviteiten ism het feestcomité  

 Bepalen van alle uit te voeren taken voor, tijdens en na de wedstrijd 

 Vinden van de nodige mensen ism de stuurgroep “medewerkers” om de wedstrijd 
in goede banen te leiden 

 Verzamelen van de inschrijvingen van de clubs en bevestigen van de 
inschrijfgelden 

 Ism de stuurgroep “financiën” afstemmen dat alle inschrijfgelden betaald werden 

 Coördineren van de medewerkers tijdens de wedstrijd 

 Resultaten meedelen aan de stuurgroep “Financiën” 

 Versturen van de resultaten naar andere clubs en VZF 

Tijdsbesteding 

 Alle wedstrijdorganisators zullen min. 1x per seizoen samenkomen op een 
totaalplanning en een totaalbudget op te stellen 

 Elke organisator zal ca. 1,5 seizoen voor de wedstrijd max. een half uur besteden 
om de wedstrijd op de wedstrijdkalender te doen opnemen 

 Elke organisator zal ca. 0,5 seizoen voor de wedstrijd enkele uren besteden aan 
de informele en formele contacten nodig voor de planning van de wedstrijd en het 
uitnodigen van de clubs 

 Elke organisator zal de maand voor de wedstrijd verschillende uren besteden aan 
de informele en formele contacten nodig voor de planning van de wedstrijd 

 Elke organisator zal voor, tijdens en na de wedstrijd aanwezig zijn voor de 
coördinatie van de wedstrijd 

  



Kwalificaties 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Goede organisatorische kwaliteiten 

 Flexibele instelling en stressbestendig 

 Gezonde dosis humor 

 Goed kunnen omgaan met vrijwilligers  

Gewenst 

 Ervaring in een leidinggevende functie  

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  
 
 
 



Stuurgroep  

Administratie 



Stuurgroep Administratie 

Doel 

Het doel van de functie is alle voorkomende secretariaatstaken en de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden van de afdeling  uitvoeren. 

Plaats in de vereniging 

De stuurgroep administratie brengt de administratief verantwoordelijken samen die of 
een algemeen administratief takenpakket op zich nemen of binnen elk zwembad 
(zwemschool) en de AZSC en de BRABO competitiegroepen opereren, en stelt een 
verantwoordelijke aan één iemand aan die hen afvaardigt in het zwemcomité. 

Functie-inhoud 

 Eén administratief verantwoordelijke beheert de publicatie van officiële 
documenten op de website, zoals daar bvb zijn de huishoudelijke 
reglementen, de lidgelden,… 

 Eén administratief verantwoordelijke beheert de archivering van documenten 
die voor de vereniging van belang zijn volgens regels gesteld in het HR 

 Eén administratief verantwoordelijke beheert de archivering van documenten 
die belangrijk zijn voor de verschillende subsidie-aanvragen, oa. de diploma’s 
van lesgever/trainers, redders 

 Eén administratief verantwoordelijke beheert de alle documenten die nodig 
zijn op clubniveau en bezorgt deze wanneer nodig aan de clubsecretaris 

 Eén administratief verantwoordelijke per groep zal binnen zijn groep : 
o gegevens bijhouden welke lesgever/trainer waar hoeveel heeft 

gefunctioneerd en dit in overleg met de verantwoordelijke van elke 
groep “Technisch” en “Medewerkers” 

o maandelijks aan de financiële stuurgroep communiceren wanneer 
hoeveel welke lesgever & trainer gefunctioneerd heeft 

o iemand aanstellen die elke dag binnen zijn groep : 
 bovenstaande gegevens verzamelt  
 instaat voor de informatie verstrekking aan de (ouders van) de 

(huidige en toekomstige) leden 
 noteren van de gegevens van kinderen die willen uitgenodigd 

worden voor de eerstvolgende testweek 
 in het begin van elke periode toezicht houdt op de toegang van 

kinderen waarvoor het  lidgeld nog niet betaald werd  
o communiceren met de ouders van kinderen waarvoor het lidgeld nog 

niet betaald werd 
o het ledenbestand bijhouden 
o contacten houden met de zwembadverantwoordelijken  

  



 De administratief verantwoordelijken verdelen onder elkaar verder de taken 
met betrekking tot de interne en externe correspondentie, zoals : 

o Verstuurt de uitnodigingen voor de testweken en verzamelt de 
gegevens van de testers 

o Bezorgt de lesgevers en trainers aanwezigheidslijsten op basis van het 
ledenbestand 

o Verstuurt de lidgeldbrieven per mail of per post 
o Krijgt van de financiële stuurgroep overzicht van de betalingen van de 

lidgelden en stuurt op basis hiervan evt. aanmaningsbrieven 
o Krijgt van de sportsecretaris (Technische stuurgroep) gegevens ivm de 

forfaits en verstuurt op basis hiervan de forfaitregelingen door 
o Krijgt van de stuurgroep “Activiteiten” uitnodigingsbrieven en stuurt 

deze door naar alle betrokken leden 
o Vraagt ism de stuurgroepen “technisch” en “financieel” het 

zwembadwater aan, nodig voor de jaarlijkse werking van de afdeling 
o Brengt elk seizoen ism de stuurgroep “technisch” de verdeling van het 

zwemwater in kaart verdeeld over de verschillende groepen van 
zwemscholen, recrea en competitie. 

 De aangestelde doet verslaggeving in het zwemcomité over huidige en 
gebudgetteerde ledenaantallen, ontvangen en te ontvangen lidgelden, 
ontvangen briefwisseling, … 

 De aangestelde is verantwoordelijk voor de verslaglegging van het 
zwemcomité  

 Tijdsbesteding 

 Formeel : De stuurgroep komt min. 3x per seizoen samen (de maand 
voorafgaand aan de maanden van de testweken) 

 Formeel : 1 aangestelde verantwoordelijke neemt maandelijks deel aan het 
zwemcomité 

 Formeel : 1x per maand rapportering gepresteerde uren lesgevers/trainers 

 Informeel elke verantwoordelijke per groep: enkele uren per maand : houdt 
contacten met alle personen die instaan voor de dagelijkse ontvangst van de 
leden,  zorgt voor de planning hiervan en verzamelt en verwerkt alle gegevens  

 Informeel elke andere verantwoordelijke: enkele uren per maand tijdens de 
maanden van de testweken 

Kwalificaties 
 

 Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden  

 Gebruik van computer programma Word en Excel 

 Flexibele instelling en stressbestendig  

 Gezonde dosis humor.  
 
Gewenst 
 

 Ervaring in een administratieve functie 

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
 



Tafelverantwoordelijke 

Doel 

De tafelverantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt voor ouders en zwemmers, 
tijdens de lessen van de zwemscholen, en houdt ook gegevens bij rond 
aanwezigheden. 

Plaats in de vereniging 

Binnen elk zwembad kunnen meerdere tafelverantwoordelijken de dagen van de 
zwemschool onder elkaar verdelen. Tafelverantwoordelijken werken in nauw overleg 
met de administratief verantwoordelijke van deze zwemschool. 

Functie-inhoud 

 gegevens bijhouden welke lesgever/trainer waar hoeveel heeft gefunctioneerd en 
deze gegevens doorgeven aan de administratief verantwoordelijke van dit 
zwembad 

 informatie geven aan de (ouders van) de (huidige en toekomstige) leden 

 noteren van de gegevens van kinderen die willen uitgenodigd worden voor de 
eerstvolgende testweek 

 in het begin van elke periode toezicht houdt op de toegang van kinderen 
waarvoor het  lidgeld nog niet betaald werd  

 communiceren met de ouders van kinderen waarvoor het lidgeld nog niet betaald 
werd 

 voor de lesgevers verkregen informatie doorgeven aan de technisch 
verantwoordelijke van de zwemschool 

 Tijdsbesteding 

 Formeel : Alle tafelverantwoordelijke per zwembad komen min. 3x per seizoen 
samen (bij de start van elke nieuwe sessie)  

 Formeel : elke week aanwezig tijdens de opgegeven uren en/of vervanger 
zoeken 

 Formeel : wekelijkse rapportering gepresteerde uren lesgevers/trainers én 
aanwezigheden zwemmers aan administratief verantwoordelijke 

Kwalificaties 
 

 Vriendelijk 

 Vlot in omgang 
 
Gewenst 
 

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
 



Stuurgroep  
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Stuurgroep Externe communicatie 

Doel 

Werven van sponsors en het verzorgen van PR. Zorgen voor het positieve imago van 
de afdeling naar externe partijen als Stad, pers, scholen, jeugdclubs en andere 
sportclubs. 

Plaats in de vereniging 

De stuurgroep Externe communicatie brengt  die mensen samen die willen instaan 
voor een deel van de externe communicatie, en wordt in het zwemcomité 
afgevaardigd door de voorzitter van het zwemcomité, die deelneemt aan deze 
stuurgroep. 

Functie-inhoud 

 Ontwikkelen en uitvoeren van het sponsorbeleid 

 Opstellen en uitvoeren van een PR-plan  

 Ontwikkelen en onderhouden van de website 

 Het zwemcomité informeren van nieuwe voorstellen en ontwikkelingen.  

Tijdsbesteding :   

 Formeel : De stuurgroep komt min. 2x per seizoen samen (begin, einde) 

 Formeel : 1 aangestelde verantwoordelijke neemt maandelijks deel aan het 
zwemcomité 

 Informele contacten en activiteiten enkele uren per maand : elke coördinator zal 
enkele uren per maand besteden aan de uitvoering van zijn specifiek takenpakket 

Kwalificaties  

 Goed kunnen organiseren  
 Flexibele instelling en stressbestendig.  
 Goed met mensen om kunnen gaan.  
 Gezonde dosis humor.  

Gewenst  

 Ervaring in een leiding gevende functie of  kaderlid.  
 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  
 Kennis van het zakenleven.  

 



Blogger 

Doel 

Informeren van mensen en binnen de club van de diverse activiteiten binnen onze 
afdeling. 

Plaats in de vereniging 

Elke blogger is betrokken bij een deel van de zwemafdeling (groep zwemschool, 
groep recrea, groep competitie) en heeft contact met de webmaster die zelf deel 
uitmaakt van de stuurgroep “Externe Communicatie”. 

Functie-inhoud 

 Maken verslagen van dat deel van de zwemafdeling waarbij blogger zelf 
betrokken is  

 Verzamelen van foto’s en deze plaatsen op de blog en/of de fotosite van de club 

 Uitnodigingen op blog zetten voor activiteiten binnen dat deel van de 
zwemafdeling waarbij blogger zelf betrokken is  

Tijdsbesteding :   

 enkele uren per seizoen 

Kwalificaties  

 Goed kunnen schrijven 
 Goed overweg kunnen met PC 
 Gezonde dosis humor.  
 Creatief 

Gewenst  

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  

 



Medewerker PR 

Doel 

Zorgen voor het positieve imago van de afdeling naar externe partijen als pers, 
scholen, jeugdclubs en andere sportclubs. 

Plaats in de vereniging 

De medewerkers PR maken deel uit de van de stuurgroep “Externe Communicatie”. 

Functie-inhoud 

 Het opstellen van een PR plan.  

 Plannen maken voor promotie activiteiten.  

 Onderhouden van perscontacten.  

 Het verzorgen van interne en externe publicaties voor pers, kabelkrant en 
internet.  

 Participeren aan organisaties ter promotie van de sport in het algemeen, de 
zwemsport of de club 

 Opstellen van promotionele folders en affiches 

 Organiseren van de distributie van promotionele folders en affiches ism de 
stuurgroep “Administratie” 

Tijdsbesteding :   

 Formeel : De stuurgroep komt min. 2x per seizoen samen (begin, einde) 

 Informele contacten en activiteiten enkele uren per maand : elke medewerker zal 
enkele uren per maand besteden aan de uitvoering van zijn specifiek takenpakket 

Kwalificaties  

 Goed kunnen organiseren  
 Flexibele instelling en stressbestendig.  
 Goed met mensen om kunnen gaan.  
 Gezonde dosis humor.  
 Creatief 

Gewenst  

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  

 



Medewerkers Sponsorbeleid 

Doel 

Werven van sponsors en zorgen voor het positieve imago van de afdeling naar 
bedrijven. 

Plaats in de vereniging 

De medewerkers Sponsorbeleid maken deel uit van de stuurgroep “Externe 
communicatie”. 

Functie-inhoud 

 Opstellen beleid voor korte en lange termijn  

 Bijhouden wat de voorschriften van overheid en Raad van Bestuur zijn m.b.t. 
reclame en sponsoring.  

 Het opstellen van een sponsorplan en een jaarverslag.  

 Gelden of diensten werven door middel van verschillende vormen van sponsoring  

 Het leggen van contacten met toekomstige sponsors.  

 Het afsluiten van contracten met sponsors en het tijdig contact opnemen met 
sponsors als contracten aflopen.  

 Contracten registreren en archiveren hiervan.  

 Het zoeken naar nieuwe sponsor mogelijkheden.  

 Het opbouwen van een sponsornetwerk 

Tijdsbesteding :   

 Formeel : De stuurgroep komt min. 2x per seizoen samen (begin, einde) 

 Informele contacten en activiteiten enkele uren per maand : elke medewerker zal 
enkele uren per maand besteden aan de uitvoering van zijn specifiek takenpakket 

Kwalificaties  

 Goed kunnen organiseren  
 Flexibele instelling en stressbestendig.  
 Goed met mensen om kunnen gaan.  
 Gezonde dosis humor.  

Gewenst  

 Ervaring in een leiding gevende functie of  kaderlid.  
 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  
 Kennis van het zakenleven.  

 



Stuurgroep  

Financiën 



Stuurgroep Financiën 

 
Doel 

Beheren van de financiën van de AZSC zwemafdeling.  

Plaats in de vereniging 

De stuurgroep financiën brengt  die mensen samen die elk instaan voor een deel van 
het financieel beleid, en stelt een verantwoordelijke aan die hen representeert in het 
zwemcomité. 

Functie-inhoud 

 Draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering 

 De stuurgroep financiën draagt zorg voor : 
o Budget & Budgetcontrole : 
o Betaling onkosten & vergoedingen 
o Resultaatverwerking 
o Subsidie-aanvragen 
o Materiaalbeheer 

 Rapporteert maandelijks aan het zwemcomité : 
o Kastoestand 
o Materiaalbestedingen ea uitgaven en investeringen 
o Resultaten boekjaar 
o Resultaat tov budget 
o Stand subsidiedossiers 

 Legt vanaf oktober een budgetvoorstel voor aan het zwemcomité 

 Is binnen het zwemcomité eerste verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie 
van de afdeling.   

Tijdsbesteding  

 Formeel : De stuurgroep komt 1x per maand samen 

 Formeel : 1 aangestelde verantwoordelijke neemt maandelijks deel aan het 
zwemcomité 

 Informeel per taak: enkele uren per maand : verwerken van de aangereikte 
gegevens en opstellen van rapportering 

Kwalificaties 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Flexibele instelling en stressbestendig  

 Gezonde dosis humor  

 Kunnen werken met Word en Excel. 

 kennis hebben van boekhouding en budgettering  

Gewenst 



 Ervaring in een soortgelijke functie 

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  
 



Verantwoordelijke budget & budgetcontrole 

 
Doel 

Opstellen van de budgetten en maandelijkse controle van de resultaten tov de 
budgetten 

Plaats in de vereniging 

De verantwoordelijke “Budget & budgetcontrole” maakt deel uit van de stuurgroep 
“Financiën” 

Functie-inhoud 

 Verzamelt de nodige gegevens binnen de stuurgroepen voor het volgende 
boekjaar, stelt een jaarbegroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het 
zwemcomité. Geeft de goedgekeurde jaarbegroting door aan de 
penningmeester van de club 

 Stelt ism de stuurgroep “Technisch” een onkosten-, en vrijwilligersvergoeding 
regeling op en legt deze ter goedkeuring voor aan het zwemcomité. 

 Stelt ism de stuurgroep “Administratie” een lidgeldregeling op en legt deze ter 
goedkeuring voor aan het zwemcomité. 

 Stelt beschikkingsbrieven op voor alle betrokken vrijwilligers en zorgt ervoor 
dat deze ondertekend worden 

 Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de 
toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen 

Tijdsbesteding  

 Formeel : De stuurgroep komt 1x per maand samen 

 Informeel: enkele uren per maand : uitvoering takenpakket 

Kwalificaties 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Flexibele instelling en stressbestendig  

 Gezonde dosis humor  

 Kunnen werken met Word en Excel. 

 Vooral voor de financiële aspecten : kennis hebben van boekhouding en 
budgettering  

Gewenst 

 Ervaring in een soortgelijke functie 

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  
 



Kasbeheerder 

 
Doel 

Beheren van de liquiditeiten van de AZSC zwemafdeling.  

Plaats in de vereniging 

De stuurgroep financiën brengt  die mensen samen die elk instaan voor een deel van 
het financieel beleid, en stelt een verantwoordelijke aan die hen representeert in het 
zwemcomité. 

Functie-inhoud 

 Verzamelt maandelijks ism de stuurgroep “Administratie” de uit te keren 
onkosten en vrijwilligersvergoedingen 

 Controleert of voor alle te betalen vrijwilligersvergoedingen 
beschikkingsbrieven ondertekend werden 

 Controleert voor de onkostenvergoedingen of alle onkosten correct bewezen 
werden 

 Keert deze vergoedingen maandelijks uit aan de betrokken vrijwilligers 

 Houdt overzichten bij over de uitgekeerde vrijwilligers- en 
onkostenvergoedingen 

Tijdsbesteding  

 Formeel : De stuurgroep komt 1x per maand samen 

 Informeel: enkele uren per maand : uitvoering takenpakket 

Kwalificaties 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Flexibele instelling en stressbestendig  

 Gezonde dosis humor  

 Kunnen werken met Word en Excel. 

 Vooral voor de financiële aspecten : kennis hebben van boekhouding en 
budgettering  

Gewenst 

 Ervaring in een soortgelijke functie 

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  
 



Kasbeheerder 

 
Doel 

Beheren van de liquiditeiten van de AZSC zwemafdeling.  

Plaats in de vereniging 

De stuurgroep financiën brengt  die mensen samen die elk instaan voor een deel van 
het financieel beleid, en stelt een verantwoordelijke aan die hen representeert in het 
zwemcomité. 

Functie-inhoud 

 Coördineert, in overleg met stuurgroepen de aankopen van de vereniging : 
o Volgt de materiaalbudgetten in detail op, indien nodig, ism de 

materiaalverantwoordelijke van Brabo 
o Controleert de door de materiaalverantwoordelijke van Brabo 

gerapporteerde budgetten 
o Verzamelt de nodige gegevens uit de markt om de best mogelijke 

aankopen te realiseren 
o Verzamelt binnen de verschillende stuurgroepen de nodige 

materiaalbehoeften, vergelijkt dit met de openstaande budgetten, en gaat 
evt. over tot aankoop 

o Brengt op regelmatige basis rapport uit van de materiaalbestedingen 
binnen de stuurgroep “Financiën” 

Tijdsbesteding  

 Formeel : De stuurgroep komt 1x per maand samen 

 Informeel: enkele uren per maand : uitvoering takenpakket 

Kwalificaties 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Flexibele instelling en stressbestendig  

 Gezonde dosis humor  

 Kunnen werken met Word en Excel. 

 Vooral voor de financiële aspecten : kennis hebben van boekhouding en 
budgettering  

Gewenst 

 Ervaring in een soortgelijke functie 

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  
 



Verantwoordelijke resultaatverwerking 

 
Doel 

Beheren van de financiën van de AZSC zwemafdeling.  

Plaats in de vereniging 

De verantwoordelijke resultaatverwerking maakt deel uit van de stuurgroep 
“Financiën”. 

Functie-inhoud 

 Verwerkt de kasverrichtingen van de afdelingen 

 Brengt in de stuurgroep “financiën” maandelijks rapport uit van de financiële stand 
van zaken  

 Licht op regelmatige tijdstippen de financiële stand van zaken toe aan de 
penningmeester van de vereniging 

 Doet voorstellen over hoe met het vermogen van de afdeling kan/moet worden 
omgegaan 

 Is binnen de stuurgroep “financiën” eerst verantwoordelijke voor de 
liquiditeitspositie van de afdeling.   

Tijdsbesteding  

 Formeel : De stuurgroep komt 1x per maand samen 

 Informeel: enkele uren per maand : uitvoering takenpakket 

Kwalificaties 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Flexibele instelling en stressbestendig  

 Gezonde dosis humor  

 Kunnen werken met Word en Excel. 

 kennis hebben van boekhouding en budgettering  

Gewenst 

 Ervaring in een soortgelijke functie 

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  
 



Verantwoordelijke subsidieaanvragen 

 
Doel 

Opstellen van alle mogelijke subsidiedossiers en zorgen voor een maximum aan 
subsidies 

Plaats in de vereniging 

De verantwoordelijke subsidie-aanvragen maakt deel uit van de stuurgroep 
“financiën” 

Functie-inhoud 

 Zoekt uit op welke subsidies de afdeling beroep kan doen 

 Overlegt in de stuurgroep “Financiën” wie welke aanvraag zal behandelen 
(zwemafdeling, bestuur AZSC, bestuur Brabo) 

 Verzamelt binnen de diverse stuurgroepen en het centrale bestuur de nodige 
informatie voor elk door de afdelingen te behandelen dossier 

 Vult de gegevens van de subsidie-aanvraag in en stuurt deze door naar de 
betrokken diensten  

Tijdsbesteding   

 Formeel : De stuurgroep komt 1x per maand samen 

 Informeel: enkele uren per maand : uitvoering takenpakket 

Kwalificaties 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Flexibele instelling en stressbestendig  

 Gezonde dosis humor  

 Kunnen werken met Word en Excel. 

 kennis hebben van boekhouding en budgettering  

Gewenst 

 Ervaring in een soortgelijke functie 

 Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  
 



Stuurgroep  

Medewerkers 



Stuurgroep Medewerkers 

  
Doel 

Geeft inhoud aan het vrijwilligerswerk binnen de vereniging.  

Plaats in de vereniging 

De stuurgroep medewerkers brengt de vrijwilligerscoördinatoren samen die binnen 
elk zwembad (zwemschool) en de AZSC en de BRABO competitiegroepen opereren, 
en stelt een verantwoordelijke aan die hen representeert in het zwemcomité. 

Functie-inhoud 

 Is belast met de coördinatie van alle vrijwilligers binnen de vereniging  

 Stelt een vrijwilligersplan op en houdt dit actueel 

 Bewerkstelligt een goede communicatie met alle zwemcomité leden en 
stuurgroepen en houdt deze in stand 

 Maakt i.o.m. stuurgroepen taakomschrijvingen voor alle vrijwilligers en houdt 
deze actueel 

 Draagt er zorg voor dat vrijwilligers zo nodig opleidingen kunnen volgen 

 Doet verslaggeving in het zwemcomité 

 Geeft adviezen aan het zwemcomité voor het verbeteren van de 
vrijwilligerswerking 

 Organiseert jaarlijks een of meerdere teambuilding activiteiten 

Tijdsbesteding 

 Formeel : De stuurgroep komt min. 3x per seizoen samen (begin, midden, 
einde) 

 Formeel : 1 aangestelde verantwoordelijke neemt maandelijks deel aan het 
zwemcomité 

 Formeel : 1x per jaar rapportering medewerkers 

 Informele contacten enkele uren per maand : elke coördinator is min. 1x per 
week aanwezig binnen de hem toegewezen groepen 

 Informeel : Telefonische en email contacten enkele uren per maand tussen de 
verschillende coördinatoren 

.Kwalificaties 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 Flexibele instelling en stressbestendig 

 Gezonde dosis humor 

 Goed kunnen omgaan met vrijwilligers  

 
 



Coördinator Medewerkers 

  
Doel 

Geeft inhoud aan het vrijwilligerswerk binnen zijn groep.  

Plaats in de vereniging 

De vrijwilligerscoördinator opereert binnen 1 zwembad (zwemschool) of de AZSC of 
de BRABO competitiegroepen, en maakt deel uit van de stuurgroep medewerkers.  

Eventueel kunnen binnen elke zwembad, zwemschool of competitie verschillende 
coördinators actief zijn : 1 voor lesgevers of trainers, 1 voor officials, tijdopnemers of 
afgevaardigden, 1 voor andere medewerkers 

Functie-inhoud 

 Is belast met de coördinatie van alle vrijwilligers binnen zijn groep  

 Zorgt ervoor dat de vrijwilligers zich gewaardeerd voelen binnen de club 

 Begeleidt nieuwe vrijwilligers 

 Stelt in overleg met de coördinatoren van de andere afdeling een 
vrijwilligersplan op en houdt dit actueel 

 Zorgt voor actueel houden van de vacaturebank binnen zijn groep 

 Spoort de betrokken medewerkers aan wanneer een opleiding kan gevolgd 
worden 

 Zoekt samen met de andere vrijwilligerscoördinatoren naar de geschikte 
opleidingen 

 Stelt samen met de andere vrijwilligerscoördinatoren adviezen op voor het 
zwemcomité ter verbetering van de vrijwilligerswerking 

 Organiseert samen met de andere vrijwilligerscoördinatoren en in overleg met 
het feestcomité een of meerdere teambuildingactiviteiten 

 
Lesgevers/trainers/redders 

 Maakt afspraken met lesgevers en trainers ivm vergoedingen, en dit in overleg 
met de stuurgroep “financiën” 

 Zoekt in overleg met de stuurgroep “technisch” actief naar mogelijke 
lesgevers, hetzij binnen de zwemmers, oud-zwemmers of ouders 

 In overleg met de andere coördinatoren kunnen manieren gezocht worden om 
extern lesgevers te zoeken 

 Is het aanspreekpunt indien externe lesgevers contact opnemen met de club 

 Zorgt in samenspraak met de stuurgroep “administratie” voor een maandelijks 
schema welke lesgever en trainer hoeveel gefunctioneerd heeft en rapporteert 
dit aan de betrokkene binnen de stuurgroep “financiën” 

 Bezorgt de stuurgroep “administratie” de diplomabewijzen van 
lesgevers/trainers/redders 

  



Officials, tijdopnemers of afgevaardigden 

 is regelmatig in het hem/haar toegewezen zwembad aanwezig om zoveel 
mogelijk ouders van leden te leren kennen en hen evt. te overtuigen 
vrijwilligerstaken op zich te nemen 

 Inventariseert de belangstelling en kwaliteiten onder de ouders van leden voor 
het verrichten van vrijwilligerswerk tijdens wedstrijden;  

 Roept omkaderende officials, tijdopnemers of afgevaardigden op wanneer de 
groepen naar wedstrijden gaan en dit ism de stuurgroep “Technisch” 

 Houdt gegevens bij welke medewerker waar hoeveel heeft gefunctioneerd  

 Communiceert jaarlijks aan de administratieve stuurgroep wanneer hoeveel 
welke vrijwilliger gefunctioneerd heeft 

Andere medewerkers  

 is regelmatig in het hem/haar toegewezen zwembad aanwezig om zoveel 
mogelijk ouders van leden te leren kennen en hen evt. te overtuigen 
vrijwilligerstaken op zich te nemen 

 Inventariseert de belangstelling en kwaliteiten onder de ouders van leden voor 
het verrichten van vrijwilligerswerk;  

 Roept omkaderende medewerkers op wanneer activiteiten georganiseerd 
worden en dit ism de stuurgroep “Activiteiten” 

 Houdt gegevens bij welke omkaderende medewerker waar hoeveel heeft 
gefunctioneerd  

 Communiceert jaarlijks aan de administratieve stuurgroep wanneer hoeveel 
welke omkaderende vrijwilliger gefunctioneerd heeft 

 

Tijdsbesteding 

 Formeel : De stuurgroep medewerkers komt min. 3x per seizoen samen 
(begin, midden, einde) 

 Formeel : 1x per jaar rapportering medewerkers  

 Informele contacten enkele uren per maand : elke coördinator is min. 1x per 
week aanwezig binnen de hem toegewezen groepen 

 Informeel : Telefonische en email contacten enkele uren per maand tussen de 
verschillende coördinatoren 

.Kwalificaties 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 Flexibele instelling en stressbestendig 

 Gezonde dosis humor 

 Goed kunnen omgaan met vrijwilligers  
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