
 
RKSV Halsteren is een voetbalvereniging uit de gemeente Bergen op Zoom met een rijke 

historie van meer dan 90 jaar. Het 1e elftal komt uit in de Hoofdklasse. We zijn een actieve 

bruisende vereniging van ruim 700 leden met diverse heren- en dameselftallen en een nog 

steeds groeiende jeugdafdeling. Gedurende het seizoen worden tal van activiteiten 

georganiseerd.  

 

 

 

 

 

RKSV Halsteren bestaat al sinds 1926 mede dankzij de grote inzet van vele enthousiaste 

vrijwilligers. Hier zijn we trots op!  

Voetbal is een teamsport en bij een teamsport is samenwerken vaak de sleutel tot succes. 

Dat geldt niet alleen binnen het veld, maar zeker ook daarbuiten. Bij RKSV Halsteren leeft 

het besef dat vrijwilligers de ruggengraat vormen van de vereniging! 

Meer informatie over RKSV Halsteren kan je vinden op https://www.rksvhalsteren.nl/ 

 

Voor onze Activiteitencommissie zijn wij op zoek naar een:  

 

Voorzitter Activiteitencommissie (M/V) 

 

Wat ga je doen? 

Als Voorzitter Activiteitencommissie coördineer je evenementen binnen de vereniging.  

Het organiserend vermogen van onze vereniging is groot en wij zijn trots op de mooie 

evenementen die er georganiseerd worden!  

 

Wat houdt de functie in: 

- Organiseren van interne activiteiten en evenementen binnen de voetbalvereniging; 

- Je hebt voeling met wat er speelt in de vereniging en vooral wat de hedendaagse 

jeugd leuk vindt om bij de club te doen naast voetballen; 

- Je stelt budgetten op en bewaakt de kosten; 

- Reserveert locaties voor de evenementen; 

- Zorgt voor tijdige informatieverstrekking aan belanghebbenden; 

- Je stuurt de Activiteitencommissie aan en schakelt met het bestuur en sponsoren. 

 

Als Voorzitter Activiteitencommissie herken jij jezelf in het volgende:  

- Je hebt affiniteit met evenementenorganisatie, projectmanagement en marketing/ 

communicatie; 

- Enige leidinggevende ervaring is mooi meegenomen; 

- Je bent bekend met geautomatiseerde systemen; 

- Je communiceert op een prettige manier;  

- Uiteraard ben je organisatorisch sterk en leg je makkelijk contact.  

 

We bieden een uitdagende verantwoordelijke rol bij een gezellige sociale voetbalclub die 

volop in beweging is. Je maakt kennis met de zakelijke kant van de club, dit biedt een 

weer mogelijkheden om je netwerk te vergroten.  

 

Heb je interesse of vragen? Mail dan naar vrijwilliger@rksvhalsteren.nl  

https://www.rksvhalsteren.nl/
mailto:vrijwilliger@rksvhalsteren.nl

