
Gezocht: voorzitter (m/v) 
BHV Push is dringend op zoek naar een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de 
andere enthousiaste bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm wil geven aan de 
ambities en de toekomst van onze mooie actieve en enthousiaste vereniging. 
 
BHV Push is een vereniging bestaande uit ca 2.500 leden. Dit seizoen vieren wij ons 85e oprichtingsjaar. 
De club bestaat uit een top- en breedtelijn, para- en trimhockey. De verdeling is ongeveer 2/3 
jeugdleden om 1/3 senioren leden. 
Verder zetten vele vrijwilligers zich wekelijks in om de vereniging tot de zo prettig functionerende 
vereniging te maken die het reeds ruim 85 jaar is. 
 
Missie: 
De slogan van Push is “Proud to be Push’. Onze missie is: een familieclub met topsportambitie. Naast 
prestatiehockey is er evenveel ruimte voor recreatief hockey. 
 
Visie: 
Voor elk lid dient er met evenveel plezier gehockeyd te kunnen worden. Dit geldt voor niveau en 
leeftijd, waarbij iedereen welkom is. 
 
Doelstelling:  
Van heren 1 en dames 1 wordt verwacht dat zij meedraaien in de subtop (overgangs-/promotieklasse). 
De eerste teams van de jeugd draaien mee op landelijk niveau. Vanuit de jeugdopleiding stromen zij 
door naar de eerste teams van de senioren. 
Onze topsportambitie wordt uitgevoerd door PHP (Push Hockey Promotion), dat valt onder het 
bestuur van BHV Push. 
 
Profiel van de voorzitter (m/v): 
- Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring 
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
- Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden 
- Is besluitvaardig 
- Beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers, ouders e.d.) 
- Is doortastend 
- Heet affiniteit met BHV Push 
- Heeft het vermogen te delegeren 
- Is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de gehele vereniging 
 
De taken: 
- Treedt namens het bestuur en de vereniging naar buiten 
- Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern 
- Voorzitten bestuurs- en ledenvergaderingen 
- Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze 
- Stimuleert een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging 
- Stelt zich op de hoogte van lopende zaken 
- Onderhoudt contacten met de gemeente/ sponsoren en overige samenwerkingspartners 
- Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging 
- Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een 
hoger niveau te brengen 
 
Voor de functie van voorzitter zijn diverse invullingsvormen bespreekbaar, in overleg met het zittende 
bestuur. 
 



Informatie of interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie, informeer dan bij Menno Woldhuis (vicevoorzitter) 06 40 90 31 33. 
Bent u geïnteresseerd?  Stuur een email aan Nicky van Ierssel, secretaris, te bereiken op 
secretariaat@push.nl.  


