
RAVB zoekt nieuwe leden 

Het Regio Bestuur is verantwoordelijk voor:  
de regionale werking, 
de regionale competities, 
de regionale selecties, 
de samenwerking met andere regio’s en desgevallend de VHV voor projecten over de regiogrenzen heen, 
het promoten, organiseren en/of coördineren van opleidingen en bijscholingen op lokaal vlak, 
de lokale begeleiding van verenigingen op administratief en sporttechnisch vlak, binnen het kader van de 
afspraken met de VHV, 
het lokaal helpen verwezenlijken van de doelstellingen van het beleidsplan van de VHV. 

Voor de opvolging en uitbouw van het regiobestuur zijn wij op zoek naar een: 

SECRETARIS 

We zoeken een betrouwbare en nauwgezette medewerker, bij voorkeur uit de handbalfamilie, die een zekere kennis en 
bedrevenheid bezit om de administratie aan te gaan en deze te beheren. 

PROFIEL 

 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, en kan zowel helder als tactisch communiceren. 

 Bezit de nodige kennis en ervaring in het gebruik van een PC en in het werken met Word, Excel, en PowerPoint. 

 Heeft de nodige affiniteit met de reglementen en wil zich daar verder in verdiepen. 

 Heeft bij voorkeur ervaring in bestuurlijke besluitvorming. 

TAKENPAKKET 

Maakt deel uit van het regiobestuur en neemt in die hoedanigheid deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen. 

 Is verantwoordelijk voor de administratie van het regiobestuur, en treed op als vertegenwoordiger van het regiobestuur. 

 Bepaald samen met de andere bestuursleden de beleidslijnen voor de regio. 

 Vervangt bij afwezigheid de penningmeester voor het uitvoeren van dringende betalingen. 

 Bewaakt de naleving van de reglementen en handelt er steeds naar. 

 Behandelt de briefwisseling, geeft er de nodige gevolgen aan, en legt alle te behandelen zaken voor aan het 
regiobestuur of de bevoegde commissie of comité 

 Zorgt voor de uitnodigingen van de vergaderingen, stelt verslagen op, en zorgt na goedkeuring voor de verspreiding. 

 Zorgt samen met de voorzitter voor de organisatie van de Algemene Vergadering, de Evaluatievergadering en de 
Ruilbeurs. 

 Is samen met de competitieleider bevoegd voor het beheer van de regionale competities en bekertornooien. 

 Behandelt de aanvragen voor uitzonderingen voor zover deze binnen de reglementen vallen. 

 Stelt het jaarverslag en de jaarkalender op. 

 Fungeert als klankbord voor de clubs en tracht samen met hen naar oplossing te zoeken 

 Zorgt voor de publicatie van Handbal in de Regio 

 

Kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat van RAVB.  

Elke kandidatuur dient vergezeld te zijn van een CV waarin behalve de 
gevraagde ervaringen ook de binding met sport in het algemeen en 
handbal in het bijzonder wordt toegelicht. 

Indien hun kandidatuur aanvaard wordt kunnen de kandidaten 
gecoöpteerd worden als lid van het regiobestuur. De definitieve aanstelling 
kan pas gebeuren nadat de kandidaten door de Algemene Vergadering 

verkozen worden als lid van het regiobestuur. 


