Stichting Sportraad gemeente Eijsden -Margraten zoekt nieuw bestuurslid.

Het doel van de sportraad is het leveren van een bijdrage aan het vitaler en dus
gezonder maken van de inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten, de
sportraad wil de mensen “in beweging” brengen.
Tevens beoogt de sportraad
* de ondersteuning van sportverenigingen of individuele sporters zelf,
* het onderling verbinden van gezamenlijke belangen van verenigingen
* de sportraad wil een klankbordgroep zijn voor het gemeentebestuur.
Naast de spilfunctie richting georganiseerde en ongeorganiseerde
sport(verenigingen) neemt de sportraad deel aan belangrijke
beleidsontwikkelingen op sport en bewegingsgebied binnen de gemeente,
heeft nauw contact met de beschikbare combinatiefunctionaris op sport en
cultuurgebied en de sportcoaches en levert zo een bijdrage aan een optimaal
functionerend sportnetwerk. De sportraad adviseert de gemeente op
sportgebied en stimuleert de communicatie tussen gemeente en de
georganiseerde en ongeorganiseerde sport.
De sportraad is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie. De
stichtingsvorm wordt gebruikt, de sportraad kent geen leden, maar
betrokkenen of belanghebbenden. Dit kunnen zijn sportverenigingen,

individuele sporters zelf, organisaties die zich met sportontwikkeling of beleid
bezighouden, maar ook de gemeente die sportbeleid initieert.
De sportraad heeft momenteel acht bestuursleden die verdeeld zijn over een
tweetal werkgroepen. Deze werkgroepen richten zich óf op de organisatie van
concrete sport(gerelateerde activiteiten) dan wel op beleidsvraagstukken en
beleidsontwikkeling op sportgebied. De bestuursleden nemen op basis van
affiniteit deel aan een van deze werkgroepen. De sportraad werkt nauw samen
met de buurtcoach sport en bewegen en de beleidsmedewerker sport en
cultuur van de gemeente Eijsden-Margraten.
Vanwege het vertrek van een van de bestuursleden is er momenteel een
vacature, we komen dan ook graag in contact met mensen die geïnteresseerd
zijn in een bestuurlijke functie binnen de Sportraad.
Wat verwachten wij van een nieuw bestuurslid?
 Betrokkenheid bij sport (activiteiten en/of vereniging);
 Affiniteit met bestuurlijke sportvraagstukken;
 Voldoende tijd en energie om deel te nemen aan de vergaderingen en
activiteiten van de Sportraad.
De functie is onbezoldigd.
Nadere informatie over de Sportraad is te vinden op de website van de
Sportraad, www.sportraadeijsdenmargraten.nl
Voor een nadere toelichting op de vacature binnen het bestuur kan informatie
ingewonnen worden bij de voorzitter, dhr. Peters, 06 22622611, of de
secretaris, dhr. van Neer, 06 23057647.

