Loop jij warm voor de IJsselloop?

Het Grootste sportevenement van Deventer zoekt een:
VOORZITTER M/V
Stichting IJsselloop Deventer organiseert elk jaar op de 2e zondag van april een groot
hardloopevenement. Rond de 6.500 lopers - van jong tot oud – doen met deze loop mee.
Duizenden individuele lopers en bijna 300 bedrijventeams. Een evenement waar ook
tienduizenden bezoekers op af komen en waardoor Deventer voor één dag in het teken
staat van hardlopen, gezelligheid en saamhorigheid!
De werkzaamheden
Als voorzitter van de IJsselloop ben je het eerste aanspreekpunt van het dagelijks bestuur en
geef je leiding aan een team dat uit ongeveer 15 personen bestaat. We werken met vijf
zelfstandige clusters, aan jou de taak om de grote lijnen uit te zetten en te bewaken en
afspraken te maken met partners zoals de Gemeente Deventer, Rode Kruis, Sportbedrijf
Deventer, etc.
Jouw profiel
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Je kan mensen aan elkaar verbinden en maakt/houdt hen enthousiast;
• Je bent flexibel (zeker in de maanden januari t/m het evenement);
• Je hebt een helicopterview;
• Je bent stressbestendig.
Tijdsinvestering
• In de maanden september t/m december blijft de tijdsinvestering beperkt tot
voorbereidende werkzaamheden korte overleggen en een vergadering per maand.
• In de maanden januari t/m het evenement loopt de tijdsinvestering op tot rond de 15
à 20 uur per week.
• Vanaf het evenement tot september evalueer je de IJsselloop met zowel het team als
met externe partijen (Rode Kruis, Gemeente Deventer, enz). Hier ben je een paar uur
per maand mee kwijt.
Wat kun je van ons verwachten
De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in onze professionele vrijwilligersorganisatie. In
het parcours, de afstanden, de administratieve processen. In die zin kunnen we stellen dat er
een stevige basis ligt voor de komende jaren. Wij bieden een leuke vrijwilligersfunctie in een
ambitieuze organisatie. Met een team van deskundige en betrokken vrijwilligers.
Heb je interesse?
Ben je vanaf september 2017 beschikbaar en zie je jezelf de komende jaren deze rol
vervullen? Neem dan contact op met onze secretaris, Rob Snippe. Hij is bereikbaar via
rob@avdaventria.nl of telefoonnummer 06 – 42 17 55 33.

