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De Vlaamse Handbalvereniging is de overkoepelende federatie voor handbal in Vlaanderen.  

Wij organiseren niet alleen de competitie, maar we zorgen ook voor ledenadministratie, 

communicatie, opleidingen, selectiewerking, werving en nog veel meer. Wij worden in Vlaanderen 

ondersteund door heel wat helpende handen en zoeken naar een versterking voor ons team. 
 

Wij zoeken 
 

Nieuwe leden voor ons 

bestuursorgaan 
Functiebeschrijving 

 

Inspirerende rol 

o Uitdenken van strategieën om het handbal in Vlaanderen verder uit te bouwen 

o Zorgen voor een positieve en constructieve communicatie zowel intern als extern 

 

Coördinerende rol  

o Samenwerken met je collega bestuurders 

o Samenwerken met de medewerkers van het secretariaat van de VHV 

o Aansturen van één van onze diverse denkcellen 

 

Verwachtingen 
o Je bent kritisch, denkt out of the box of staat open om jouw mening en expertise te delen 

o Deelname aan de maandelijkse meetings (50% online) 

o Aanwezigheid op de Algemene vergaderingen in mei en december 

o Je bent integer en een ambassadeur voor onze sport 

 

Eén van deze terreinen van expertise zijn een extra troef 

o Reglementering & andere juridisch aangelegenheden 

o Ethiek & good governance 

o Marketing & communicatie 

o Financiën & boekhouding 

 

Aanbod 
o Een platform om je mening te delen 

o Een stem om het verschil te maken 

o Een team om je te prikkelen 

o Een engagement om je passie voor onze sport te beleven 

 

Wij hopen om enkele inspirerende, motiverende, energieke, sportieve, vernieuwende, geëngageerde 
en vooral toffe nieuwe teamgenoten te vinden. Aarzel dus niet en kom mee onze federatie besturen.  
 
Kandidaturen kunnen doorgestuurd worden tot uiterlijk 04 april 2023 (30 dagen voor de Algemene 
Vergadering) via info@handbal.be en moeten vergezeld zijn van een CV. 
 

Ontdek ons op www.handbal.be 
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