Vacature
verenigingsondersteuner
Gembo basketbal

1 De vacature in het kort
Ben je iemand die graag initiatief neemt ? Heb je interesse in basketbal ? Wil je de drijvende kracht
zijn van een levendige basketbalclub van outer space en Borgerhout ? Dan is deze vacature misschien
iets voor jou!
Basketbalclub Gembo is op zoek naar een verenigingsondersteuner. Als verenigingsondersteuner ben
je verantwoordelijk om de onderlinge samenhang en dagelijkse werking binnen de vereniging voort te
stuwen. Je werkt hiervoor nauw samen met ouders en sympathisanten om bijvoorbeeld diverse
initiatieven op te starten, mee te organiseren en aan mee te werken bij de uitvoering.
Als verenigingsondersteuner geniet je van veel autonomie bij de invulling van je takenpakket. Je bent
flexibel en je beschikt over een gezonde portie assertiviteit. Je adviseert het bestuur binnen je
expertisegebied en komt zelf ook met innovaties om de werking te optimaliseren.

2 Functiecontext
Basketbalclub Gembo is in de loop van de laatste 50 jaar uitgegroeid tot een begrip in het Antwerpse
basketmilieu. Het is een levendige club met momenteel een 250-tal spelende leden in 25 ploegen.
Gembo biedt jongeren de mogelijkheid om op hun leeftijd, niveau, mogelijkheden en ambitie te
kunnen basketten.
De eerste ploeg bij de heren van Gembo komt uit in de Top Division Men 1 reeks (i.e. 2de nationale)
waar zij al meer dan 5 jaar aan de top meedraaien.
De thuisbasis van onze club is de Sporthal Luisbekelaar te Borgerhout. De sporthal wordt door de Stad
Antwerpen uitgebaat, waardoor andere sportclubs ook gebruikmaken van dezelfde accommodatie.
Een basketbalclub als Gembo gaat echter om meer dan enkel het sportieve. In een vereniging zoals
Gembo komen allerlei mensen met verschillende achtergronden samen. De gezonde sociale interactie
tussen al deze mensen is een bijzonder belangrijk aspect om de leefbaarheid en het voortbestaan van
de club te verzekeren op de lange termijn.
Om de werking van de club te kunnen financieren worden onder andere door de vrijwilligerswerking
gedurende het jaar meerdere initiatieven georganiseerd om geld in te zamelen voor de club.
Daarenboven beschikt de club over een cafetaria die in eigen beheer wordt uitgebaat.
Voor meer info over onze club, de historiek, onze visie en meer kan je terecht op www.gembobbc.be.

3 Takenpakket
Als verenigingsondersteuner draag je bij aan de niet-sportieve aspecten van de club. Hierbij ga je op
een vlotte en voldoende assertieve manier om met ouders van spelers en sympathisanten van Gembo
om hen actief te betrekken bij de club. Je steekt hierbij ook zelf de handen uit de mouwen en levert
een substantiële bijdrage aan de initiatieven en taken die door de vereniging dienen uitgevoerd te
worden. Je hebt hierbij een voorbeeldfunctie naar clubleden en hun entourage wat betreft inzet en
betrokkenheid voor Gembo.
Je neemt hiervoor actief deel aan onder andere de vrijwilligerswerking, de organisatie en uitbating van
de cafetaria. Je werkt zelfstandig en beschikt over de nodige maturiteit om initiatieven en/of taken die
door het bestuur van de club worden opgelegd gestructureerd aan te pakken. Je zorgt hierbij niet enkel
voor een correcte en kwalitatieve uitvoering van je werkzaamheden, maar je koppelt actief en tijdig
terug aan het bestuur over de voortgang.
Je bent bereikbaar en vlot aanspreekbaar voor iedereen die betrokken is bij Gembo om eventuele
problemen, maar ook opportuniteiten te kunnen detecteren en proactief op te nemen. Je
communiceert en rapporteert hierover op regelmatige basis met het bestuur en bekijkt gezamenlijk
eventuele nieuwe initiatieven, corrigerende maatregelen, enzovoorts.
Je werkt bij momenten nauw samen met de jeugdcoördinator van Gembo. Onder andere bij de opstart
van het seizoen en de overgang naar het volgende seizoen lever je een essentiële bijdrage om het
verenigingsleven respectievelijk op te starten, dan wel over te dragen naar het volgende seizoen.

4 Arbeidsvoorwaarden
•
•

•
•
•
•

Arbeidsregime: 60%
Onze verenigingsondersteuner moet aanwezig zijn op momenten dat onze club leeft. Doorheen
het basketbalseizoen (augustus-mei) is dit in eerste instantie op woensdag en zaterdag. Dit wordt
gecombineerd met één samen te bepalen weekdag.
Samen te bespreken: een 4/5de jobinvulling tussen augustus en april combineren met vrijaf tussen
half mei en half augustus
Contract van bepaalde duur tot 31 december 2020.
Maaltijdcheques en GSM-vergoeding
Indiensttreding: maart 2019

5 Hoe solliciteren ?
Heb je interesse in deze functie? Solliciteer met je curriculum vitae ten laatste op 15 februari 2019.
Je stuurt je kandidatuur:
•
•

bij voorkeur via mail naar mario.siefert@gembobbc.be
of per post naar: Mario Siefert, Schaapskooi 24, 2660 Hoboken

6 Vragen
Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:
Mario Siefert
Secretaris Gembo
Mail: mario.siefert@gembobbc.be

