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Algemeen 

Aan de Spiegelwaal op het eiland Veur

Watersportcentrum Nijmegen gerealiseerd

verenigingen gebruikmaken: de Nijmeegse Kano Sp

Reddingsbrigade, de Nijmeegse S

Vereniging Aeolus en de Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas

vereniging een huurovereenkomst gesloten met de gemeente Nijmegen.

De realisatie van het Watersportcentrum vindt plaats in nauwe samenwerking met de 

Watersport Nijmegen (WSN), die zich bezighoudt met voorwaardensche

verenigingen optreedt als gesprekspartner van de gemeente Nijmegen. 

De verenigingen zijn erg ingenomen met de 

de goede voorzieningen voor toegang tot het water, 

centrum hun watersport op de Spiegelwaal te beoefenen

toename van nieuwe leden. 

 

Om de gezamenlijke belangen van de verenigingen 

watersportcentrum te behartigen 

De Stichting heeft ten doel: 

a. het in overeenstemming met de betrokken gebruikers en andere betrokken partijen beheren en 

doen beheren van voorzienin

gelegen aan Veur Lent 1 te Nijmegen, en het direct daarmee in relatie staand buitengebied;  

b. het houden van toezicht op het gebruik, onderhoud en beheer van bedoelde voorzieningen en 

installaties door de gebruikers daarvan;

c. het bevorderen van de samenwerking tussen gebruikers onderling en met andere partijen 

teneinde de belangstelling voor watersport in het algemeen te vergroten en de sportieve 

prestaties van de betrokken gebruikers te bevord

d. het verrichten van alle verdere (rechts)handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Voor de Beheerstichting zijn statuten opgesteld en onderliggend is een gelijkluidende overeenkomst 

met iedere vereniging in voorbereiding. Definitieve uitwerking van deze overeenkomst wordt 

overgelaten aan het bestuur van de beheerstichting in samenwerking met de verenigingen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen a

bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Het bestuur is in principe onafhankelijk, maar treedt in overeenstemming met de gebruikers op

de onafhankelijkheid te waarborgen dient

meer dan een van de bestuursleden tevens lid mag zijn van een en dezelfde 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel rec

vergoeding van de door hen in de uitoefen

 

Vacatures 

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar drie 

het beheer en toezicht van het Watersportcentrum

willen geven en de belangstelling voor watersport willen bevorderen.

Van de bestuursleden verwachten 

 

Vacatures Stichting Beheer Watersportcentrum Nijmegen 

op het eiland Veur-Lent in Nijmegen wordt door de gemeente Nijmegen

Watersportcentrum Nijmegen gerealiseerd. Van het watersportcentrum gaan de volgende 5

Nijmeegse Kano Sportvereniging de Batavier, De Nijmeegse 

de Nijmeegse Studenten Zeilvereniging "De Loefbijter", Nijmeegse Studenten Surf 

Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas. Voor het gebruik heeft iedere

vereniging een huurovereenkomst gesloten met de gemeente Nijmegen. 

De realisatie van het Watersportcentrum vindt plaats in nauwe samenwerking met de 

Watersport Nijmegen (WSN), die zich bezighoudt met voorwaardenscheppende taken en namens de 

verenigingen optreedt als gesprekspartner van de gemeente Nijmegen.  

verenigingen zijn erg ingenomen met de fantastisch gelegen accommodatie, die hen

de goede voorzieningen voor toegang tot het water, een prachtige mogelijkheid 

centrum hun watersport op de Spiegelwaal te beoefenen. De verenigingen verwachten 

belangen van de verenigingen (hierna te noemen de gebruikers) 

te behartigen wordt de Beheerstichting Watersportcentrum Nijmegen opgericht. 

het in overeenstemming met de betrokken gebruikers en andere betrokken partijen beheren en 

doen beheren van voorzieningen en installaties van het watersportcentrum aan de Spiegelwaal, 

gelegen aan Veur Lent 1 te Nijmegen, en het direct daarmee in relatie staand buitengebied;  

het houden van toezicht op het gebruik, onderhoud en beheer van bedoelde voorzieningen en 

aties door de gebruikers daarvan; 

het bevorderen van de samenwerking tussen gebruikers onderling en met andere partijen 

teneinde de belangstelling voor watersport in het algemeen te vergroten en de sportieve 

prestaties van de betrokken gebruikers te bevorderen; 

het verrichten van alle verdere (rechts)handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

Voor de Beheerstichting zijn statuten opgesteld en onderliggend is een gelijkluidende overeenkomst 

t iedere vereniging in voorbereiding. Definitieve uitwerking van deze overeenkomst wordt 

overgelaten aan het bestuur van de beheerstichting in samenwerking met de verenigingen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 3 

bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. 

Het bestuur is in principe onafhankelijk, maar treedt in overeenstemming met de gebruikers op

te waarborgen dient de samenstelling van het bestuur zodanig te zijn dat 

meer dan een van de bestuursleden tevens lid mag zijn van een en dezelfde vereniging.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel rec

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar drie enthousiaste bestuurders, die samen 

het Watersportcentrum met de voorzieningen in het buitengebied 

en de belangstelling voor watersport willen bevorderen.  

leden verwachten wij dat zij affiniteit hebben met watersport.  
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 definitief 200723 

de gemeente Nijmegen 

gaan de volgende 5 

de Batavier, De Nijmeegse 

, Nijmeegse Studenten Surf 

Voor het gebruik heeft iedere 

De realisatie van het Watersportcentrum vindt plaats in nauwe samenwerking met de Stichting 

ppende taken en namens de 

die hen mede door 

gelijkheid biedt om vanuit het 

verwachten dan ook een 

(hierna te noemen de gebruikers) in het nieuwe 

de Beheerstichting Watersportcentrum Nijmegen opgericht. 

het in overeenstemming met de betrokken gebruikers en andere betrokken partijen beheren en 

gen en installaties van het watersportcentrum aan de Spiegelwaal, 

gelegen aan Veur Lent 1 te Nijmegen, en het direct daarmee in relatie staand buitengebied;   

het houden van toezicht op het gebruik, onderhoud en beheer van bedoelde voorzieningen en 

het bevorderen van de samenwerking tussen gebruikers onderling en met andere partijen 

teneinde de belangstelling voor watersport in het algemeen te vergroten en de sportieve 

het verrichten van alle verdere (rechts)handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

Voor de Beheerstichting zijn statuten opgesteld en onderliggend is een gelijkluidende overeenkomst 

t iedere vereniging in voorbereiding. Definitieve uitwerking van deze overeenkomst wordt 

overgelaten aan het bestuur van de beheerstichting in samenwerking met de verenigingen. 

antal van tenminste 3 

Het bestuur is in principe onafhankelijk, maar treedt in overeenstemming met de gebruikers op. Om 

zodanig te zijn dat nooit 

vereniging. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

  

samen met de gebruikers 

de voorzieningen in het buitengebied vorm 
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 Profielschetsen 

In onderstaande profielschetsen zijn de taken opgenomen waarvoor de bestuursleden primair 

verantwoordelijk zijn. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat collegiaal bestuur uitgangspunt is d.w.z. 

de bestuurstaak is in beginsel een taak van de gezamenlijke bestuurders, waarvoor iedere bestuurder 

verantwoordelijkheid draagt. 

 

Voorzitter 

Functie-eisen  

Van de voorzitter verwachten wij de volgende kwaliteiten: 

• Leidinggevende capaciteiten 

• Consensusdenker die kan beslissen 

• Bestuurlijke ervaring 

• Inzicht in sociaal-maatschappelijke vraagstukken 

• Kennis van en affiniteit met watersport 

 

Vaardigheden 

We zoeken een voorzitter met de volgende vaardigheden: 

• Vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven 

• Goede sociale eigenschappen 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Ervaring met onderhandelen 

• Ervaring met conflicthantering 

 

Taken 

• Leidt de bestuursvergaderingen en het gebruikersoverleg en is de representatieve 

vertegenwoordiger van de stichting.  

• Geeft leiding aan het sluiten van overeenkomsten met leveranciers van 

(onderhouds)diensten, met gebruikers en andere partijen. 

• Draagt zorg voor navolging en opvolging van de statuten, de overeenkomsten en de 

besluiten van het bestuur. 

• Geeft leiding aan het opzetten en in standhouden van een structuur ten behoeve van het 

beheer en toezicht op het gebruik van het watersportcentrum door de gebruikers, met 

inbegrip van de gezamenlijke en gedeelde ruimtes en de buitenruimte en de daar aanwezige 

voorzieningen ten behoeve van het watersportcentrum. 

• Geeft leiding aan het opzetten en in standhouden van een overlegstructuur met de 

gemeente Nijmegen (de verhuurder), de gebruikers en andere betrokken partijen. 

• Geeft leiding aan het opzetten en in standhouden van de coördinerende en 

toezichthoudende taak van de stichting ten opzichte van alle gebruikers van het 

Watersportcentrum. 

• Bevordert de samenwerking tussen de gebruikers onderling en met andere partijen. 

Stimuleert waar nodig de overige bestuursleden.  

• Geeft leiding aan het (laten) houden van toezicht op, het vaststellen en bewaken van 

kwalitatieve aspecten, zoals milieu, duurzaamheid, energie, onderhoud etc. 

• Tekent na goedkeuring van het bestuur, samen met de penningmeester, overeenkomsten 

van de stichting met leveranciers. 
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Secretaris 

Functie-eisen 

De volgende functie-eisen worden gevraagd: 

• Leidinggevende capaciteiten 

• Kennis van geautomatiseerde systemen 

• Dienstverlenende instelling 

• Organisatievermogen 

• Bestuurlijke ervaring 

• Kennis van en affiniteit met de watersport 

 

Vaardigheden 

We zoeken een secretaris met de volgende vaardigheden: 

• Vermogen om in teamverband te werken 

• Goede sociale eigenschappen 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

 

Taken 

• Is verantwoordelijk voor het plannen, het samenstellen van de agenda en het notuleren van 

de bestuursvergaderingen en het gebruikersoverleg. 

• Is verantwoordelijk voor maken van afspraken voor vergaderingen met de verhuurder en 

andere partijen. 

Beheert het (digitale) postadres van de stichting en zorgt voor verspreiding van de (digitale) 

post. 

• Is verantwoordelijk voor het voeren van de dagelijkse correspondentie en verzorgt het 

archief van de stichting. Is verantwoordelijk voor het beheren van officiële stukken zoals 

statuten en overeenkomsten.  

• Is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de verhuurder, de gebruikers 

en andere partijen waarmee een overeenkomst is gesloten.   

• NB. De secretaris en penningmeester kunnen in één functie verenigd zijn. 
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Penningmeester 

Functie-eisen 

De volgende functie-eisen worden gevraagd: 

• Organisatievermogen 

• Inzicht in en ervaring met financiële bedrijfsvoering 

• Bestuurlijke ervaring 

• Bekend met het omgaan met geautomatiseerde systemen 

• Dienstverlenende instelling 

• Kennis van en affiniteit met watersport 

 

Vaardigheden 

We zoeken een penningmeester met de volgende vaardigheden: 

• Vermogen om in teamverband te werken. 

• Goede sociale eigenschappen 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Ervaring met onderhandelen 

• In staat tot het inrichten en bijhouden van een financiële administratie 

 

Taken 

• Is verantwoordelijk voor een goede financiële bedrijfsvoering van de stichting. 

• Is verantwoordelijk voor de meerjarige financiële dekking van de beheers- en toezichttaken 

van de stichting.  

• Is verantwoordelijk voor het innen van de vergoeding die gebruikers, zoals overeengekomen, 

verschuldigd zijn aan de stichting. Verzorgt de betalingen zoals overeengekomen met door 

de stichting gecontracteerde leveranciers. 

• Bewaakt het toegekende budget van de stichting en signaleert afwijkingen t.a.v. het 

toegekende budget. Informeert het bestuur per kwartaal over de financiële stand van zaken 

en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen.  

• Is verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording over het voorgaande 

boekjaar en het voorleggen van een onderbouwde begroting binnen het stichtingsbestuur. Is 

binnen twee maanden na het afsluiten van het boekjaar verantwoordelijk om hierover 

rekening en verantwoording af te leggen aan het gebruikersoverleg. 

• Is verantwoordelijk voor al het betalingsverkeer van de stichting, is daarvoor geautoriseerd 

voor de bankrekening(en).  

• Tekent na goedkeuring van het bestuur, samen met de voorzitter, overeenkomsten van de 

stichting met leveranciers. Archiveert alle originele overeenkomsten. 

 

NB. De secretaris en penningmeester kunnen in één functie verenigd zijn. 

 

 

Belangstelling! 

Heeft u na het lezen van de profielschets interesse om een bestuurstaak van de Beheerstichting te 

vervullen, dan kunt u zich voor een informatief gesprek richten tot Rob Cuppen, voorzitter van WSN 

(r.cuppen@rsc.ru.nl; 06-46627631). In vervolg hierop wordt een gesprek met vertegenwoordigers 

van de 5 verenigingen georganiseerd. 

Om de integriteit te borgen wordt een VOG gevraagd 


