
Sportvisserij Fryslân is de koepelorganisatie voor de 
georganiseerde sportvisserij in de provincie Fryslân. 
Sportvisserij Fryslân behartigt de belangen van  
30 hengelsportvereniging met in totaal ruim 35000 
aangesloten sportvissers.  
Sportvisserij Fryslân heeft een Bestuur van 
vrijwilligers bestaande in totaal uit 9 bestuursleden.  
Naast de DB-leden kent Sportvisserij Fryslân bestuurlijke portefeuillehouders op de volgende 
terreinen: Water- en Visstandbeheer; Controle & Handhaving; Voorzieningen; Jeugd; 
Wedstrijden en Zeevissen. 

 
 

   VACATURE SECRETARIS M/V 

 Vanwege het vertrek van de secretaris van Sportvisserij Fryslân is per direct een 
 vacature  ontstaan  voor een secretaris 
 

       Wij zoeken kandidaten met: 
 - Aantoonbare bestuurlijke capaciteiten en/of ambities; 
 - Goede contactuele en sociale vaardigheden 
 - Opleiding op tenminste MBO/HBO niveau 

 
Van kandidaten wordt verwacht dat men een teamspeler is, accuraat, flexibel en pragmatisch 
ingesteld.  Praktische kennis van de hengelsport of het beoefenen hiervan als hobby is niet 
noodzakelijk. Affiniteit met de hengelsport is wel wenselijk. 
 

Taken: 
De secretaris zal als onderdeel van het Dagelijks Bestuur bezig zijn met beleidsmatige zaken 
samen met de voorzitter en de penningmeester. Werkzaamheden worden uitgevoerd in directe 
samenwerking met de kantoorcoördinator, die de dagelijkse sturing geeft aan de uitvoering. 
Specifieke taken van de secretaris zijn: 
 
- Belast met het schriftelijk contact tussen bestuur en onze leden (HSV-en) 
- Levert een bijdrage aan de voorbereidingen van vergaderingen met onze leden; 
- Draagt verantwoordelijkheid voor correspondentie over beleid; 
- Geeft jaarlijks richting aan de totstandkoming van het Jaarverslag; 
- Zorgt voor realisatie van andere vanuit het DB afgesproken taken; 
 
 Eenmaal per maand is er in de avonduren een overleg met het dagelijks bestuur en eenmaal 
 per kwartaal is er in de avonduren een vergadering van het Algemeen Bestuur.  
 Daarnaast is er jaarlijks een ALV (Algemene Leden Vergadering) en zijn er periodiek regio- 
 bijeenkomsten met onze leden. 
 

  
  



Wij bieden: 
 Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een plezierige organisatie, waar vooral nadruk ligt op 
 samenwerking en realiseren van vastgestelde doelen. Samenwerking met kantoor, met onze 
 vrijwilligers, met andere Federaties en met Sportvisserij Nederland.   
 Daarnaast bieden wij een passende vrijwilligersvergoeding met daarnaast mogelijkheid 
 onkosten (waaronder reiskosten) te declareren. 
 

       Procedure: 
         Indien u belangstelling heeft voor het vervullen van de functie secretaris, verzoeken wij u 
 om een brief met uw motivatie en een recente CV naar ons toe te sturen. 
 
 Voor meer informatie over onze organisatie kunt u onze website www.visseninfriesland.nl 
 raadplegen. 
 
 Kandidaten kunnen zich voor nadere informatie wenden tot: 
 Dhr. H.J. Holtman, voorzitter tel: 06 – 51 09 09 49 
 
 Sollicitaties kunnen, tot 15 november, worden gericht aan: 
 Bestuur Sportvisserij Fryslân 
 Biensma 27 
 9001 XZ  Grou 
 of via e-mail: albertje@visseninfriesland.nl 
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