Vacature lid regioteam Zuid-Holland Midden.
Het Watersportverbond wil een sterke en betrouwbare behartiger zijn van de belangen van de
watersport. Het Watersportverbond behartigt die belangen op (inter-)nationaal en regionaal
niveau. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door 16 regioteams, bestaande uit
vrijwilligers, die ondersteund worden door het Verbondsbureau.
Wij zoeken ter versterking van het huidige regioteam een lid regioteam Zuid-Holland Midden.
De functie.
De leden van het regioteam zijn vrijwilligers, die de belangen van de watersport in de regio
behartigen. Elk lid van het regioteam heeft een aantal onderwerpen onder zijn hoede. Het
regioteam zelf vergadert 4 à 6 keer per jaar. Tussentijds vindt veel overleg en afstemming
plaats per email of telefoon. Leden van het regioteam onderhouden contacten met overheden
(gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, etc.) en met zusterorganisaties om
namens het Watersportverbond de belangen van de watersport te behartigen. Met
watersportverenigingen vindt regelmatig ruggespraak plaats over acties en standpunten.
De regio.
De regio Zuid-Holland Midden bestaat uit de volgende vaargebieden:
Het gebied beslaat de Hollandse Plassen en alle waterlichamen tussen Dordrecht, Hoek van
Holland, Leiden en Alphen. Voor de grote rivieren werken we nauw samen met Regioteam
Delta-Noord.
Wij zoeken een enthousiaste watersporter met de volgende competenties:






Specifieke kennis van besluitvormingsprocedures binnen bestuurlijke organen.
Kunnen onderhandelen en communiceren.
Kunnen netwerken om in contact te kunnen komen met invloedrijke mensen die
bepaalde doelen voor de watersport kunnen verwezenlijken.
Invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming binnen bestuurlijke organen op alle
niveaus.
Algemeen belangrijke woorden zijn doorzettingsvermogen, motiveren, inspireren,
inzicht, overtuigingskracht, analytisch, luisteren en presteren.
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Overlegt regelmatig met watersportvertegenwoordigers binnen zijn regio over
gewenste doelstellingen en ontwikkelingen.
Monitort actief kansen en bedreigingen en speelt daar op in.
Overlegt regelmatig met watersportvertegenwoordigers binnen zijn regio over
gewenste doelstellingen en ontwikkelingen
Voert overleg met bestuurders van provincies, metropoolregio’s, gemeenten,
hoogheemraadschappen en met beheerders van waterwegen als Rijkswaterstaat.
Probeert bepaalde doelstellingen te bereiken door het actief beïnvloeden van de juiste
mensen en/of organisaties
Probeert mogelijke nieuwe besluiten te veranderen of probeert te voorkomen dat een
besluit genomen zal worden.
Draagt bij aan het opstellen en de uitvoering van het regio jaarplan;
Neemt deel aan de vergaderingen van het regioteam;
Is aanwezig op landelijke/regionale bijeenkomsten van het Watersportverbond voor
regioteamleden;
Is oog en oor in de regio met betrekking tot zaken die de watersport aangaan,
bespreekt deze in het regioteam en waar nodig met de kantoororganisatie en
behartigt vervolgens namens het Watersportverbond de belangen van de watersport
in contacten met overheden, zusterorganisaties en dergelijke.

Wij bieden een uitdagende vrijwilligersfunctie; reis- en onkosten worden vergoed op basis
van de Vrijwilligersregeling Watersportverbond.
Interesse?
Is deze functie u op het lijf geschreven of kent u iemand die hiervoor geschikt is? Neem dan
contact op met Paul Smelt, regiovertegenwoordiger Zuid-Holland midden, tel. 06-18885003
of zuid-hollandmiddel@watersportverbond.com

