
 
 

 

Bewegen loont, altijd! 
 

Sportief Capelle is een dynamisch bedrijf, dat midden in de Capelse samenleving staat en een belangrijke plaats 
inneemt in de Capelse sport- en beweegwereld. Wij geloven in de kracht van sport en bewegen en zijn hiervoor 
dé Capelse serviceorganisatie. Wij vitaliseren mensen, maken kinderen vaardiger, faciliteren sportaanbieders, 
bieden een sportinfrastructuur, benutten sportevenementen en stimuleren een positieve sportcultuur. 
Wij werken voor alle 67.000+ Capellenaren, om hen te laten sporten en bewegen naar vermogen. 

 
Sportief Capelle bestaat uit de teams Accommodatie & Exploitatie en Sport & Bewegen.  

 
Voor het team Sport & Bewegen zoeken wij een enthousiaste: 

 
Verenigingsadviseur 

32-38 uur per week (0.8 fte-1.0fte) 
 
Wat ga je doen?  
Het is onze ambitie een belangrijke partner te zijn voor sportverenigingen en -aanbieders in hun uitdaging om 
vitaal en toekomstbestendig te blijven. Jouw taak wordt samen met verenigingen invulling te geven aan dit 
partnerschap, met als doel dat iedereen in Capelle kan deelnemen aan een gevarieerd sport- en beweegaanbod. 
 

- Je ondersteunt verenigingen bij het vitaal en toekomstbestendig blijven. Je werkt hierbij zowel vraag- als 
aanbodgericht. 

- Je signaleert ondersteuningsbehoeften bij sportverenigingen. 
- Je beheert relaties en onderhoudt en verstevigt het netwerk van sportverenigingen.  
- Je verzorgt het accountmanagement en makelaarschap voor alle sport- en beweegaanbieders. 
- Je volgt landelijke en regionale trends op het gebied van sport & bewegen en verenigingsondersteuning 

en weet deze te vertalen naar kansen voor lokale verenigingen. 
- Je onderzoekt de wens tot en mogelijkheden voor het opzetten van verenigingsbureau, bijvoorbeeld op 

het gebied van shared services en centraal inkopen van diensten.  
- Je zorgt voor kennisdeling en netwerken tussen sportverenigingen en andere organisaties, o.a. door het 

organiseren van themabijeenkomsten, het verzorgen van cursussen en trainingen 
- Onderzoeken en eventueel (namens verenigingen) aanwenden van externe financiële middelen.  
- Samen met het Mulier Instituut verzorg je de vitaliteitsscan onder verenigingen.  
- Samenwerken met sport- en beweegaanbieders, onderwijsinstellingen, welzijn- en zorgorganisaties. 

 
Wie ben jij? 
Om in aanmerking te komen voor deze boeiende functie  

- Heb je een afgeronde HBO (sport)opleiding  
-  Heb je ervaring in en affiniteit met de sport(wereld) en in het bijzonder het verenigingsleven 
- Heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden 
- Ben je een verbinder, netwerker en een teamplayer  
- Beschik je over coördinerende capaciteiten 
- Ben je resultaatgericht, initiatiefrijk en zelfstandig 
- Heb je een actieve en stimulerende houding 
- Ben je flexibel: je moet bijvoorbeeld bereid zijn te werken in de avonduren en/of weekenden 
 

Wij bieden 
Een boeiende functie in een dynamische omgeving. De beloning (salaris, schaal 9) en arbeidsvoorwaarden zijn 
conform de CAO Sport.  
 
Wil jij invulling geven aan deze mooie rol? Neem dan snel contact met ons op. Laat ons op jouw manier weten 
waarom wij jou moeten ontmoeten. Mail bij vragen of interesse naar l.witteveen@sportiefcapelle.nl. 
Sluitingsdatum 21 oktober 2020, houd rekening met gesprekken in de week van 28 oktober. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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