
 
 
Annex – Taakomschrijvingen vacatures Utrecht Cangeroes, Topsportstichting en SSL 

Vacatures Utrecht Cangeroes 

1. Secretaris bestuur Utrecht Cangeroes (vanaf december 2020) 
2. Bestuurslid met o.a. portefeuille Veilig Sport Klimaat (per direct) 
3. Assistent-wedstrijdsecretaris (1 of 2 personen, per direct) 
4. Wedstrijdplanner (vanaf seizoen 2021-2022) 
5. Lid senioren administratie 
6. Vrijwilligerscoördinator 
7. Technische Commissie: secretaris   
8. Trainers/Coaches: 2-3 personen  
9. Activiteitencommissie: 4 personen  
10. Jeugd activiteitencommissie: 3 personen 
11. Communicatiecommissie: 1-2 personen 
12. Sponsorcommissie: 2-3 personen (samen met Topsportstichting) 
13. Scheidsrechterscommissie: 1 persoon 
14. Vrijwilliger Veilig Sport Klimaat: 1 persoon 

Vacatures Topsportstichting 

15. Sponsorcommissie (samen met Utrecht Cangeroes) 
16. Vrijwilligers bij Dames 1 wedstrijden 
17. D1 teammanager 

Vacatures SSL (Stichting Sporthal Lunetten) 

18. Beheerders 
19. Barmedewerkers 
20. Wallabie-trainers 
21. Klussers 

 

Vacatures Utrecht Cangeroes 

1. Secretaris bestuur Utrecht Cangeroes (vanaf December 2020) 

Als secretaris ben je de spil van het bestuur. Je bereidt de bestuursvergaderingen (1x per 6 weken) 
en de Algemene Leden Vergaderingen (2x per jaar) voor, je verzorgt de notulen en bewaakt 
actielijsten. Je bent het algemene aanspreekpunt van het bestuur en verzorgt ook de 
bestuurscommunicatie naar de leden (maandelijkse mailing), coaches en teammanagers (in 
appgroepen). Je coordineert met de TC, de ledenadministratie, en overige commissies, en je 
onderhoudt nauwe contacten met de NBB. 

2. Bestuurslid met o.a. portefeuille Veilig Sport Klimaat (VSK) (per direct). 

Als vereniging vinden we het belangrijk dat we een veilig sport klimaat creëren voor iedereen. Naast 
de vertrouwenspersoon, dient Veilig Sport Klimaat verankerd te worden binnen het bestuur 
(vacature bestuurslid met portefeuille VSK) en in de uitvoering (vrijwilliger VSK – zie vacature 14).  



 
 
Het bestuurslid is onderdeel van het Algemeen Bestuur van de vereniging en praat mee over het 
beleid van de vereniging, met een specifieke verantwoordelijkheid voor het onderwerp Veilig Sport 
Klimaat. In de uitvoering werkt het bestuurslid samen met de medewerker VSK. Focus ligt op het 
stap voor stap verbeteren van het sport klimaat door trainers/coaches, vrijwilligers, 
spelers/speelsters en ouders te helpen, aan te spreken, door het goede voorbeeld geven en 
uiteindelijk ook het aanpakken van ongewenst gedrag (communicatie, pedagogische ondersteuning, 
inclusie en positief coachen). Het bestuurslid is daarnaast de directe contactpersoon vanuit het 
bestuur naar de vertrouwenspersoon en de NBB op dit onderwerp.  

3. Assistent-wedstrijdsecretaris (1 of 2 personen – per direct) 

Samen met de wedstrijdsecretaris zorg je (of zorgen jullie) ervoor dat wedstrijdwijzigingen tijdens 
het lopende seizoen soepel worden afgehandeld. Je houdt de binnenkomende mails in de gaten en 
communiceert met onze teammanagers en coaches en met andere clubs om de wijzigingen af te 
stemmen.   

4. Wedstrijdplanner (vanaf seizoen 2021-2022) 

Excel kent voor jou geen geheimen en je houdt van puzzelen? Dan kun je je als wedstrijdplanner 
helemaal uitleven en tegelijktijd een essentiële bijdrage aan de vereniging leveren! Twee keer per 
jaar maak je een wedstrijdschema waarbij je de zaalruimte optimaal benut en de taken zo eerlijk 
mogelijk over de teams verdeelt. Voor een goede overdracht doe je dit het eerste jaar samen met de 
huidige wedstrijdplanner.  

5. Lid ledenadministratie (senioren) 

Samen met de 3-4 anderen verzorg je de ledenadministratie van Utrecht Cangeroes. Je 
correspondeert met aankomende leden en schrijft ze in in Sportlink (ons ledenadministratie 
software pakket). Leden die opzeggen verwijder je weer uit Sportlink. Je levert team-overzichten aan 
de Technische Commissie. 

6. Vrijwilligerscoördinator  

De vrijwilligerscoördinator brengt vraag en aanbod bij elkaar, is vraagbaak en zorgt er voor dat 
vrijwilligerstaken zo “leuk” mogelijk blijven. Dit geldt zowel voor reguliere taken (bar- en jurytaken) 
als bij bijzondere activiteiten. Hij/zij houdt een bestand met alle vrijwilligers bij en zorgt er voor dat 
de vrijwilligers binnen de vereniging zich gewaardeerd voelen. 

7. Secretaris Technische Commissie 

Als secretaris van de Technische Commissie draag je bij aan het technisch beleid van de vereniging: 
hoe ontwikkelen we trainende en spelende leden in de basketbalsport op een plezierige en 
uitdagende wijze voor iedereen op zijn of haar eigen niveau? Je ondersteunt de TC leden, zorgt voor 
het beheer van de mailboxen en bewaakt de voortgang van de TC actielijsten. 

8. Trainers/Coaches (2-3 vacatures) 

Bij Cangeroes kun je je ook ontwikkelen als trainer/coach. Vind jij trainen en/of coachen leuk om te 
doen? Neem dan contact op. Trainen/coachen als duo is ook mogelijk. Je hoeft niet voor alle teams 
een trainersdiploma te hebben, maar we adviseren je er tijdens het seizoen wel één te halen. Dat 
behoort dus ook tot de mogelijkheden! Wij bieden verschillende cursussen aan om je te profileren 
als trainer/coach. 



 
 

9. Activiteitencommissie  

De activiteitencommissie organiseert zowel educatieve als recreatieve activiteiten voor leden. 
Hieronder valt het organiseren van bijv. clubdagen en toernooien. Het organiseren van een jaarlijks 
jeugdkamp hoort ook tot de mogelijkheden (eventueel door een subcommissie). Uiteraard kan de 
commissie hun creativiteit de vrije loop laten gaan en zelf met leuke activiteiten komen. 

10. Jeugdactiviteitencommissie 

De jeugdactiviteitencommissie organiseert recreatieve activiteiten (basketbal en niet-basketbal 
gerelateerd) voor alle jeugdleden. Te denken valt aan jeugdbasketbaltoernooien, maar dit kan ook 
clinics zijn of een feest. Uiteraard kan de commissie hun creativiteit de vrije loop laten gaan en zelf 
met leuke activiteiten komen.  

11. Communicatiecommissie 

Je bent geen vreemde op social media. Je onderhoudt de Facebook en Insta accounts van Utrecht 
Cangeroes en plaatst regelmatig leuke nieuwtjes en wedstrijdschema’s. Evt. draag je bij aan het 
actueel houden van de website. 

12. Sponsorcommissie 

De Sponsorcommissie zoekt extra financiële middelen voor de topsport teams en Cangoeroes 
activiteiten. Binnen de Sponsorcommissie help je mee aan één of meerdere van onderstaande 
activiteiten:  

• opzetten & coördineren Loterij actie (Vriendenloterij, Grote Club actie, rondom D1 
wedstrijden) 

• acquisitie sponsoren, zoeken & benaderen, contract opstellen, onderhouden sponsor 
relaties 

• sponsor flyers en informatie voor de website maken, om sponsor acties te ondersteunen en 
te behouden 

• organiseren van clinics of een evenement, intern Cangeroes of voor bedrijven, 3x3 toernooi, 
jeugd clinic tijdens vakantie, etc. 
 

13. Scheidrechterscommissie  

Opleiding en begeleiding van beginnende en ervaren scheidsrechters is belangrijk voor de 
vereniging. Als lid van deze commissie draag je hier aan bij door scheidsrechters te werven, (te 
helpen) opleiden, te begeleiden en te coachen. Door jouw bijdrage hebben we elke weekeinde dan 
voldoende goede en gemotiveerde scheidsrechters op het veld staan. 

14. Vrijwilliger veilig sport klimaat 

Als vereniging willen we dat Veilig Sport Klimaat verankerd wordt in de uitvoering (vacature 
vrijwilliger VSK). Focus ligt op het stap voor stap verbeteren van het sport klimaat door 
trainers/coaches, vrijwilligers, spelers/speelsters en ouders te helpen, aan te spreken, door het 
goede voorbeeld geven en uiteindelijk ook het aanpakken van ongewenst gedrag (communicatie, 
pedagogische ondersteuning, inclusie en positief coachen). De vrijwilliger ondersteunt het proces 
van de VoG’s (verklaringen omtrent gedrag).  

 



 
 
Vacatures Topsport Stichting 

15. Sponsorcommissie 

De Sponsorcommissie zoekt extra financiële middelen voor de topsport teams en Cangoeroes 
activiteiten. Binnen de Sponsorcommissie help je mee aan één of meerdere van onderstaande 
activiteiten:  

• opzetten & coördineren Loterij actie (Vriendenloterij, Grote Club actie, rondom D1 
wedstrijden) 

• acquisitie sponsoren, zoeken & benaderen, contract opstellen, onderhouden relaties 
• sponsor flyers en informatie voor de website maken, om sponsor acties te ondersteunen en 

te behouden 
• organiseren van clinics of een evenement, intern Cangeroes of voor bedrijven, 3x3 toernooi, 

jeugd clinic tijdens vakantie, etc. 
 

16. Vrijwilligers bij Dames 1 wedstrijden: 
 

• Stats (bijhouden van statisiteken) via FIBA stats invoeren, groepje van ~4 personen die 
afwisselend tijdens de wedstrijden de acties registeren. Krijgt vooraf korte cursus & uitleg 
over computer programma 

• Speaker: tijdens de wedstrijd teams aankondigen en basketball acties verslaan. Kan je 
makkelijk praten en vindt je leuk om wedstrijd te verslaan? 

• Film opnames maken en beheer van basketball wedstrijden op de server 
• Zaal opbouw & afbouw, (vast team) personen die zaal omzetten naar center court  

 
17. D1 team management 

De Teammanager van D1 regelt zaken rondom wedstrijden, vervoer & kleding, maar maakt ook 
nieuwe Dames van buiten Utrecht wegwijs in de stad en binnen de club. Zij/hij helpt zoeken naar 
huisvesting voor spelers van buiten Utrecht. 

 

Vacatures Stichting Sporthal Lunetten 

18. Beheerders 

Mensen die doordeweeks een dag(-deel) de hal willen beheren. 

19. Barmedewerkers  

Vrijwilligers die ‘s avonds bardienst kunnen draaien of (op afroep) bij evenementen in het weekend. 

20. Wallabie-trainers  

Mensen die op zaterdagen willen assisteren bij het training geven aan veel enthousiaste kinderen, 
van 9.00 tot 10.00 en/of van 10.00 tot 11.00 

21. Klussers 

Vrijwilligers voor klusdagen 


