KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

KNVB Ambassadeur Zuid (vrijwilliger) (m/v)
(4 tot 6 uur per week)

De KNVB is er voor de clubs. Verenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen hiervoor
terecht bij de verschillende adviseurs. Op ieder gebied heeft de KNVB een expert in dienst die
verenigingen persoonlijk op weg helpt. Zowel bij grote als bij kleine vraagstukken staat hij of zij voor je
klaar. De verenigingsadviseur staat als contactpersoon en sparring partner voor je klaar. Met
waardevolle kennis en inzichten over de regio fungeert de verenigingsadviseur tevens als
bruggenbouwer en verbinder met andere partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling
van jouw vereniging en het voetbal.
De KNVB Ambassadeur maakt als vrijwilliger van de KNVB deel uit van het team verenigingsadvies in
de serviceregio van het district Zuid. Heeft kennis van- en passie voor het amateur voetballandschap,
kent de regio en de verenigingen, is communicatief vaardig, kan zich gemakkelijk aanpassen aan
verschillende mensen en situaties, is nieuwsgierig van aard, is in staat een groot netwerk te
ondersteunen van verenigingen en gemeenten, maakt makkelijk verbindingen en vertegenwoordigt de
KNVB op een waardige wijze bij officiële gebeurtenissen.
Wat ga je doen?
Voor de ambassadeur geldt dat, in samenwerking met de verenigingsadviseur, op basis van
kennis/affiniteit/serviceregio kan worden ingezet op onderwerpen als:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je fungeert als extra paar ‘ogen en oren’ van de verenigingsadviseur;
Je hebt in een ideale situatie regelmatig contact met 20-30 verenigingen (veld- en zaal);
Je spart met de verenigingsadviseur over het opstellen, bijstellen en evalueren van het
aanvalsplan voor de serviceregio
In contact met verenigingen heb je een belangrijk signaalfunctie richting de verenigingsadviseur;
Samen met de verenigingsadviseur bereid je lokale / regionale bijeenkomsten voor;
Je zit lokale / regionale bijeenkomsten voor;
Je draagt het KNVB beleid uit en waar nodig geef je een uitleg;
Je gaat in gesprek met lokale verenigingsbestuurders, lokale organisaties, gemeenten;
Je deelt relevantie ontwikkelingen / thema’s in de serviceregio;
Samen met de verenigingsadviseur ga je in gesprek met verengingen die zich herhaaldelijk
misdragen;
Je presenteert je namens het bestuur amateurvoetbal de KNVB bij jubilea, onderscheidingen,
kampioenschappen en andere officiële gebeurtenissen.

In alle gevallen is de verenigingsadviseur eindverantwoordelijk.
Wat is jouw profiel?
▪ Je hebt affiniteit met voetbal;
▪ Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
▪ Je beschikt over een representatieve uitstraling als gezicht van de KNVB;
▪ Je bent minimaal 4 uur per week beschikbaar;
▪ Je bent sensitief, nieuwsgierig en je kunt open en objectief een gesprek aangaan
Wat mag je van de KNVB verwachten?
De KNVB Ambassadeur wordt direct door het bestuur amateurvoetbal benoemd in de serviceregio
waarin hij/zij woonachtig is.
De Office Assistant coördineert de representatieve werkzaamheden van de KNVB ambassadeurs.
Wij bieden je een uitdagende vrijwilligers functie bij de grootste sportbond van Nederland.

Heb je interesse?
Herken je jezelf in het bovenstaande vrijwilligers functieprofiel? Laat het ons weten en solliciteer door
middel van het toesturen van jouw korte motivatie en CV naar de verenigingsadviseur in jouw regio.
Ook voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de verenigingsadviseur in jouw
regio.

Voetbal is volkssport nummer één. De KNVB is met ruim 1,2 miljoen leden de grootste sportbond van Nederland. Wekelijks
organiseert de voetbalbond, samen met bijna 3.200 verenigingen, ongeveer 33.000 wedstrijden. Op velden en in zalen nemen
mannen, vrouwen, jongens en meisjes het daarbij tegen elkaar op met een sportieve en sociale doelstelling.
Voetbal om van te houden; dat is waar we ons voor inzetten. En dat we samen met clubs, officials, coaches, spelers, publiek,
partners en sponsors écht willen realiseren. Elke dag opnieuw.

