
VACATURE BESTUUR WESSTAR 

Tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) heeft Rob Lambermont aangeven te gaan stoppen als 
voorzitter van onze vereniging. Hiermee is er een vacature ontstaan voor het voorzitterschap. Ondanks 
dat Rob heeft aangegeven het stokje over te dragen blijft hij nog wel actief binnen de vereniging en 
kunnen we een beroep blijven doen op zijn kennis en inzetbaarheid voor andere taken binnen de 
vereniging. Het bestuur nodigt iedereen uit om na te denken of deze functie iets voor hem of haar is en 
wil graag met geïnteresseerden in gesprek hoe dit op passende wijze ingevuld kan worden. 
 
Gezocht voorzitter 
Wesstar is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Bij de meeste leden zal de eerste reactie zijn ‘’dat is niets 
voor mij’’. Te zwaar, te ingewikkeld, te veel verantwoordelijkheid en ga zo maar door. Dat valt best wel 
mee. Het hangt vooral af hoe de vereniging is en naar de toekomst toe wordt georganiseerd. Delegeren 
is daarbij de sleutel in combinatie met het stimuleren en enthousiasmeren van leden en ouders van 
leden. Met elkaar zijn we de vereniging! Maar een vereniging kan niet zonder voorzitter. Niets doen is 
geen optie, er zal een voorzitter moeten komen!!!! Vandaar deze oproep. 
 
Tijd is prioriteit! 
Vaak is de eerste reactie ‘’ik heb geen tijd’’. Iedereen heeft het tegenwoordig druk en weinig tijd. Maar 
tijd is prioriteit. In principe heeft iedereen tijd, alleen wordt die tijd besteed aan die zaken, waar de 
grootste prioriteit aan gegeven wordt. Prioriteit wordt in belangrijke mate bepaalt door zaken als 
voldoening, plezier hebben, samenwerking, energie halen uit, enzovoort en dat kan heel goed als 
voorzitter van deze mooie en gezellige vereniging. 
 
Onbekend maakt onbemind? 
Ook zo’n waarheid als een koe. De meeste mensen hebben geen beeld van wat een voorzitter doet en 
welke mogelijkheden er zijn om deze taak te doen. Vanuit onbekendheid is vaak de eerste reactie er één 
van afhouden en ‘’nee, niets voor mij’’. Maar ga daar eens aan voorbij en vraag aan het bestuur wat de 
functie als voorzitter binnen Wesstar kan inhouden. 
 
Benodigde tijd 
Zo’n 10 keer per jaar vergadert het bestuur en in maart is de ALV (Algemene Leden Vergadering). 
Eigenlijk zijn dit de enige vaste momenten, waar de voorzitter ook voorzit. De agenda van de 
vergaderingen wordt door de secretaris, in overleg, opgesteld. Daarnaast zijn er de nodige 
contacten/gesprekken binnen en buiten de vereniging. Vaak zijn het één op één gesprekken, zeker 
binnen de vereniging.  
Naar buiten toe vertegenwoordigt de voorzitter de vereniging, maar dit kan ook door een ander 
bestuurslid gedaan worden. In overleg met het bestuur en de vereniging is er veel vrijheid om alle losse 
aspecten in te vullen. Bijvoorbeeld het overleg met de gemeente over de visie buitensporten kan door 
de voorzitter gedaan worden, maar kan ook heel goed door een deskundige gedaan worden, die dan aan 
het bestuur terugkoppelt. Afhankelijk van de invulling zal de tijdsbesteding per maand tussen de 15 en 
30 uur liggen. 
 
Oproep 
Wesstar zoekt een voorzitter die in staat is de vereniging te binden, leden en ouders van leden te 
stimuleren en te enthousiasmeren, de grote lijn uit te zetten, overzicht te houden en vooral vrijwilligers 
in hun kracht te zetten. Samen met het bestuur, met de commissies en andere vrijwilligers wordt de 
vereniging draaiende gehouden.  
Het voorzitterschap kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld in duoschap, maar 
zeker ook door bepaalde taken door een ander te laten doen (delegeren) Denk je: ‘’ik wil die taak wel op 
me nemen’’ of ‘’een deel zie ik wel zitten, maar niet alles’’, neem contact op met het bestuur. 
info@wesstar.nl of secretaris@wesstar.nl. 
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